UMOWA NR ……….
NA ZAKUP 60 LICENCJI DESLOCK STANDARD (BEZTERMINOWE) ORAZ 5
LICENCJI DESLOCK PRO (BEZTERMINOWE), WRAZ ZE SZKOLENIEM
Zawarta w dniu 30.05.2018 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
………….
z siedzibą w …………………………, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP
…………,
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:
…….
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w oparciu o (Zarządzenie Wójta Gminy
Chojnice nr F/168/2016 z dnia 19.12.2016r.) na zakup 65 licencji DESLock+ (60 licencji
DESLOCK STANDARD oraz 5 licencji DESLOCK PRO) BEZTERMINOWYCH, WRAZ
ZE SZKOLENIEM o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego
na dostawie oprogramowania o parametrach zgodnych ze złożonym formularzem
ofertowym z dnia ……………… roku, oraz przeprowadzeniem szkolenia, stanowiącym
załącznik nr 1 do umowy.
§2
1. Termin realizacji zmówienia: 14 dni od daty podpisania umowy
2. Oprogramowanie 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. Instalacja konsoli, wczytanie
kluczy licencyjnych oraz prawidłowo wykonane szkolenie. 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.
Za dostawę przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w
wysokości:
netto: ……….
podatek VAT: ……….
brutto: ………….
zgodnie z wynikiem przeprowadzonego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za realizację zamówienia przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od wystawienia faktury
i podpisania protokołu odbioru.
3. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony
protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
niniejszego przedmiotu zamówienia także w okresie gwarancji.
§6
1. Wykonawca udziela gwarancje oraz pomoc techniczną przez okres 12 miesięcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia użytkowników zakupionych
licencji(szkolenie musi się odbyć w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach w godzinach
pracy Urzędu w co najmniej dwóch turach tego samego dnia).
2.1 Dla pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach:
a) Omówienie interfejsu klienta Deslock +
 szyfrowanie wiadomości e-mail,
 tworzenie zaszyfrowanych partycji wirtualnych,
 szyfrowanie nośników wymiennych (omówienie dostępnych metod
szyfrowania),
 szyfrowanie plików i folderów,
 szyfrowanie tekstu,
 tworzenie archiwów samorozpakowujących,
2.2 Dla obsługi informatycznej Urzędu Gminy w Chojnicach
a) Utworzenie środowiska centralnego zarządzania.
b) Omówienie interfejsu konsoli DESlock Enterprise Server.
c) Tworzenie użytkowników:
 integracja z Active Directory,
 ręczne tworzenie użytkowników,
d) Tworzenie paczek instalacyjnych:
 Ustawienie profilu paczki instalacyjnej,
 Ustawienie profilu stacji roboczej,
e) Zdalna instalacja klientów - szyfrowanie Full Disk Encryption
f) Zdalna zmiana konfiguracji klientów
g) Omówienie metod Recovery:
 przywracanie dostępu do systemu w przypadku zapomnienia hasła,
 tworzenie Emergency Disk,

§7
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę terminowo i bez usterek. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonanej dostawie Wykonawca zobowiązuje się do ich
nieodpłatnego usunięcia w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania za nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:
2.1 Wykonawca zapłaci kary zamawiającemu 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 przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto określonej w §5 ust. 1.
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. Kara, o której mowa w ust. 2 powinna być zapłacona w terminie 14 dni roboczych od daty
wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania ewentualnych kar umownych
z faktur/rachunków przedkładanych do zapłaty przez Wykonawcę.
§8
1. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
1.

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 oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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:
Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta wykonawcy na formularzu ofertowym

WYKONAWCA:

