UMOWA NR ……………………..
NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA FORTIGATE® 201E SERIES WRAZ Z INSTALACJĄ,
KONFIGURACJĄ ORAZ LICENCJĄ NA OKRES 36 MIESIĘCY
Zawarta w dniu ………………….. roku w Chojnicach pomiędzy:
Gminą Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, posiadającą numer identyfikacji
podatkowej NIP 555-19-08-755
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:
Wójta Gminy Chojnice - dr Zbigniewa Szczepańskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Aleksandry Wojcieszyńskiej
a
firmą …………………………………………..………………………….
z siedzibą w ………………………………..…………..…………….., posiadającą numer
identyfikacji podatkowej
NIP: …………….…….…….., zwaną dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowaną przez:
Właściciela –
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego (w związku z treścią art. 4 pkt. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.oraz
Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnice nr F/168/2016 z dnia 19.12.2016r.) na dostawę
urządzenia FortiGate® 201E wraz z wraz instalacją, konfiguracją oraz licencją na okres 36
miesięcy zawarto umowę o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na
dostawie do Urzędu Gminy w Chojnicach sprzętu FortiGate®201E Series o parametrach
zgodnych ze złożonym formularzem ofertowym z dnia ………… roku, stanowiącym
załącznik nr 2 do umowy.
§2
1. Termin realizacji zmówienia: do …………………roku.
2. Urządzenie zostanie dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt we wskazane miejsce tj.
Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.
3. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy podczas konfiguracji urządzenia.
§3
1. Wykonanie przedmiotu umowy zakończone będzie protokołem odbioru przedmiotu
umowy sporządzonym po realizacji całego zamówienia w obecności upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy i podpisanym przez obie strony.

§4
1. Zamawiający dokona odbioru jakościowego zamówienia. W wypadku stwierdzenia, że
przedmiot umowy jest nienależycie wykonany Wykonawca zobowiązuje się do naprawy i
usunięcia wad lub pokrycie kosztów z tym związanych.
2. Na usunięcie wad i usterek ustala się termin 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia
odmowy odbioru przedmiotu umowy.
§5
1.

2.

3.
4.

Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ..………. zł
brutto (Słownie ………………………………...………………………….. 00/100) w tym
podatek od towarów i usług w wysokości ….. % zgodnie z wynikiem przeprowadzonego
zapytania.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za realizację przedmiotu umowy przelewem, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty
przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisanie przez obie strony
protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
niniejszego przedmiotu zamówienia także w okresie gwarancji.
§6

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczone urządzenie stanowiące
przedmiot umowy na okres 36 miesięcy.
2. Początek okresu gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru bez
zastrzeżeń
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny wraz z chwilą podpisania
protokołu odbioru zamówienia
4. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
wszelkie wady w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie obowiązywania
gwarancji
5. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad i usterek w przedmiocie umowy,
Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie trzech dni
roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy. W przypadku niemożności usunięcia
awarii, dostarczyć sprawny sprzęt po upływie tego terminu - o niegorszych parametrach
technicznych.
6. Udzielenie gwarancji nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień zamawiającego
wynikających z rękojmi.
7. Wykonawca odtworzy na sprzęcie zastępczym całą konfigurację sieci zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej konfiguracji urządzenia na miejscu u
zamawiającego przez okres trzech lat.
9. Zamawiający nie wyraża zgody na zdalne dojście do Urządzenia podczas konfiguracji
(Polityka RODO).
10. Wykonawca jest zobowiązany do konfiguracji urządzenia przed podpisaniem protokołu
odbioru. Konfiguracja polega na:
1.

Dodanie wszystkich komputerów i urządzeń w sieci jako adresów w urządzeniu
Stworzenie grup użytkowników i urządzeń wedle ustaleń zamawiającego
Stworzenie reguł Policy bezpieczeństwa
Konfiguracja VirtualIP
Konfiguracja antywirusa dla danych grup użytkowników
Konfiguracja WebFilter danych grup użytkowników
Konfiguracja DNS Filter danych grup użytkowników
Konfiguracja Aplication Control danych grup użytkowników
Konfiguracja Intruder Protection danych grup użytkowników
Konfiguracja Antispam danych grup użytkowników
Konfiguracja VPN dla zewnętrznych firm serwisujących oprogramowanie dla
Zamawiającego
11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oprogramowania urządzenia w
czasie do 10 dni roboczych od czasu pojawianie się nowej wersji oprogramowania.
Aktualizacja i backup dokonywane są na miejscu po godzinie 15.
12. Bezpłatna pomoc techniczna w przypadku włamania się do urządzenia / sieci
zamawiającego, celem oszacowania szkód oraz dokonanie analizy złamania zabezpieczeń
celem udoskonalenia ustawień aby zapobiec ponownym incydentom.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

§7
1. Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z zaleceniami producenta
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy będą naliczone kary umowne w następujących przypadkach:
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za:
a) nieterminowe wykonanie dostawy - w wysokości 0,1% ceny brutto określonej
w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
w wysokości 10% ceny brutto określonej w §5 ust. 1.
c) Z tytułu niedotrzymania terminów zawartych w § 4, § 5, § 6, – w wysokości 0,1
ceny brutto określonej w §5 ust.1 za każdy dzień zwłoki
2.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto określonego w §5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
3. Kary, o których mowa w ust. 2 powinny być zapłacone w terminie 14 dni roboczych od
daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
§8
1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

1.

§9
Integralną część umowy stanowią zapytanie ofertowe, oferta wykonawcy oraz protokół
odbioru.

§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory, mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie umowy są ich adresami do doręczeń.
Pisma właściwie zaadresowane, a nie podjęte w terminie uważa się za skutecznie
doręczone.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
a jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

Załączniku:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta wykonawcy na formularzu ofertowym
3. Protokół odbioru

WYKONAWCA:

