umowa

o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi
IT dla Firm - Pakiet Office 365
Umowa nr 000000 zawarta w dniu dd.mm.rrrr w miejscowość pomiędzy:

Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem
zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych, adres do korespondencji: ul Jagiellońska 34 96-100 Skierniewice} zwaną
dalej „Orange”, reprezentowaną przez:
{{Pracownik.ImieNazwisko}} na podstawie pełnomocnictwa nr 0000000000000
a Klientem
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§ 1 Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie Usługi IT dla Firm
– Pakiet Office 365, zwanej dalej „Usługą”, obejmującej:
1) sprzedaż Klientowi licencjonowanej cyfrowej kopii
Oprogramowania wymienionego w Specyfikacji usługi
IT dla Firm - Pakiet Office 365 (zwanej dalej:
„Specyfikacją”), stanowiącej załącznik nr 1 do
Umowy.
2) zapewnienie Wsparcia technicznego.
2. Jeżeli w Umowie lub w załącznikach do Umowy
występują wyrazy pisane dużą literą mają one znaczenie
jak w Dziale I Definicje § 1 Regulaminu usługi IT dla Firm –
Pakiet Office 365, zwanym dalej „Regulaminem”.
Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie w
zakresie nieuregulowanym w Umowie.

3. Orange oświadcza, że jest uprawniona do odsprzedaży
licencji na Oprogramowanie na mocy umowy
o
współpracy z firmą Microsoft i posiada status
„Odsprzedawcy” w rozumieniu Umowy dotyczącej
chmury Microsoft.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zawarcia
niniejszej Umowy zawiera jednocześnie z Microsoft
Umowę dotyczącą chmury Microsoft. W związku z
powyższym Klient oświadcza, że:
1) został poinformowany, iż treść Umowy dotyczącej
chmury Microsoft, została Klientowi udostępniona
w postaci elektronicznej na dedykowanej stronie
internetowej http://www.itdlafirm.orange.pl oraz na
stronie Microsoft https://docs.microsoft.com/enus/partner-center/agreements w taki sposób, aby

mógł ją przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku
czynności,
2) przed zawarciem Umowy, przy pomocy środków
porozumienia się na odległość, zapoznał się z Umową
dotyczącą chmury Microsoft w wersji obowiązującej
na dzień zawarcia Umowy oraz ją akceptuje.
3) został poinformowany, iż na dowód akceptacji
Umowy dotyczącej chmury Microsoft, Orange
przekaże Microsoft informacje o dacie jej akceptacji
przez Klienta wraz z imionami, nazwiskami i adresami
e-mail osób zawierających niniejszej Umowę w imieniu
Klienta,
4) został poinformowany, iż przekazanie danych o
których mowa w pkt 3 niniejszego ustępu, jest
wymogiem Microsoft i warunkiem niezbędnym w celu
dokonania Subskrypcji.
§ 2 Czas trwania Umowy
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 (słownie:
dwunastu) miesięcy, liczony od dnia udostępnienia
Klientowi
licencjonowanej
cyfrowej
kopii
Oprogramowania. Czas obowiązywania Subskrypcji jest
zgodny z czasem obowiązywania Umowy.
2. Jeżeli na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania
Umowy żadna ze Stron nie zdecyduje inaczej, Umowa
zostanie przedłużona na czas nieokreślony na warunkach
obowiązujących w ostatnim dniu przed jej przedłużeniem
Umowy.
3. Każda ze Stron może złożyć oświadczenie o braku
zamiaru przedłużania okresu obowiązywania Umowy co
do całości lub części Pakietów.
4. Warunki i tryb rozwiązania Umowy określa Regulamin.

§ 4 Przetwarzania danych w zakresie Wsparcia technicznego
W związku z tym, że w ramach Umowy może dojść do
przetwarzania danych osobowych których administratorem
jest Klient, Klient powierza Orange przetwarzanie takich
danych osobowych na zasadach opisanych w załączniku nr
4 do niniejszej Umowy „Postanowienia o powierzeniu Orange
przetwarzania danych osobowych”.
§ 5 Przetwarzanie danych w zakresie Oprogramowania
Przetwarzanie danych przez Microsoft
w związku z
korzystaniem przez Klienta z Oprogramowania odbywa się
na zasadach określonych przez Microsoft lub uzgodnionych
pomiędzy Microsoft a Klientem.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, zmiany Umowy
wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej lub
dokumentowej pod rygorem nieważności.
2. Każda ze Stron może dokonać w każdym czasie zmiany
danych teleadresowych, informując o tym pisemnie drugą
Stronę, bez konieczności sporządzania aneksu do
Umowy.
3. Klient może zmienić osoby uprawnione do kontaktów z
Orange wskazane w Specyfikacji (Administratorów),
informując o tym pisemne Orange, bez konieczności
sporządzania aneksu do Umowy. Formularz zmiany osób
uprawnionych do kontaktów z Orange (Administratorów),
stanowi załącznik nr 3 do Umowy.
4. Umowę sporządzono w dwóch4/trzech4 egzemplarzach,
po jednym dla każdej ze Stron i jeden dla Płatnika2.
5. Integralną część Umowy stanowi Regulamin usługi IT dla
Firm – pakiet Office 365, zwany dalej „Regulaminem”.
6. Klient oświadcza, że:

§ 3 Opłaty

1) przed zawarciem Umowy, Orange udostępniła
Klientowi Regulamin w wersji obowiązującej na dzień
zawarcia Umowy w taki sposób, aby mógł go
przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku
czynności,

1. Klient zobowiązuje się uiszczać miesięczne opłaty za
wykonanie Usługi w wysokości ……………………… zł
netto (słownie: ………………………… zł), powiększone o
należny podatek od towarów i usług wg obowiązującej
stawki.
2. W przypadku korzystania z usług dodatkowych Klient
uiszcza opłaty za usługi wykonane na podstawie
oddzielnego zamówienia w wysokości wskazanej w
ofercie zaakceptowanej przez Klienta.
3. W przypadku udzielenia Wsparcia technicznego
w lokalizacji Klienta, Klient uiszcza opłatę w wysokości
wskazanej w ofercie zaakceptowanej przez Klienta.
4. Opłaty naliczane są od dnia udostępnienia Klientowi
licencjonowanej cyfrowej kopii Oprogramowania.
5. Klient i Płatnik są solidarnie odpowiedzialni za
zobowiązania wobec Orange wynikające z niniejszej
Umowy.2
6. Płatnik wyraża zgodę na dokonywanie płatności
wynikających z niniejszej Umowy w imieniu Klienta
i zobowiązuje się do ich terminowego regulowania w
okresie obowiązywania Umowy.2

2) przed zawarciem Umowy dobrowolnie, przy pomocy
środków porozumienia się na odległość zapoznał się
ze Regulaminem oraz go akceptuje,
3)

został poinformowany przez Orange, iż Regulamin
dostępny jest w postaci elektronicznej na dedykowanej
stronie internetowej http://www.itdlafirm.orange.pl.

7. Strony zgodnie postanawiają, że Orange może zmienić
Regulamin podając do publicznej wiadomości treść
proponowanej zmiany z wyprzedzeniem co najmniej
jednego miesiąca. Klient ma prawo do wypowiedzenia
Umowy w przypadku braku akceptacji zmian
proponowanych przez Orange, przy czym termin na
realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia
wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku Orange
nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu
rozwiązania Umowy, chyba że zmiana Regulaminu
wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa,
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powoduje obniżenie cen, polega na dodaniu nowych
opcji usług/pakietów lub wynika z decyzji uprawnionego
organu administracji
8. Poza Regulaminem, integralną część Umowy stanowią
również następujące załączniki:

2) Postanowienia o powierzeniu Orange przetwarzania
danych osobowych,
3) Formularz zmiany osób uprawnionych do kontaktów
z Orange (Administratorów),
4) Inne ……………………………. 1.

1) Specyfikacja,

miejsce zawarcia Umowy: {{Umowa.Miejscowosc}}
data zawarcia Umowy: {{Umowa.Data}}

Podpis Orange

Podpis Klienta

Podpis Płatnika2
Przypisy: 1. Niepotrzebne skreślić. 2. Przekreślić, gdy płatności nie dokonuje Płatnik. 3. Podanie danych jest niezbędne w celu
wykonania Umowy. Adresy e-mail zostaną wykorzystane wyłącznie w celu dokonania Subskrypcji. 4. Skreślić, jeżeli płatności
dokonuje Płatnik.
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