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UMOWA nr …./2019 

Umowa udostępnienia Platformy Zakupowej 

 
Zawarta dnia ………………… 2019 roku ……………………………. pomiędzy: 
 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,  
42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118,  
KRS 0000003907, NIP 573-22-99-604, REGON: 1281053, 
 
reprezentowaną przez: 
 
1. ………………………………………………… – Dyrektor Szpitala, 
 
zwaną dalej „Zleceniodawcą”; 

a 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowaną przez: 
 
…………………………….. – ……………………………….., 

zwaną w dalszej części “Zleceniobiorcą”; 

 
zawartą w wyniku procedury przeprowadzonej  w trybie art.4 ust.8 uPzp (Dz.U. 2017 poz.1579).  

o następującej treści: 

§ 1 

Realizacja przedmiotu umowy dotyczy następujących usług: 

a. konfiguracja i uruchomienie Platformy Przetargowej, 

b. szkolenia dla użytkowników Platformy Przetargowej, 

c. bieżącej obsługi Platformy Przetargowej. 

§ 2 

URUCHOMIENIE PLATFORMY PRZETARGOWEJ (etap 1) 

1. Udostępnienie i skonfigurowanie nieograniczonej ilości stanowisk zamawiających na Platformie 
Przetargowej. 

2. Specyfikacja funkcjonalna Platformy Przetargowej stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wdrożenie panelu rejestracji wykonawców zgodnego z systemem identyfikacji wizualnej 
Zleceniodawcy. W przypadku braku zdefiniowanego systemu identyfikacji wizualnej przez 
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Zleceniodawcę, Zleceniobiorca przedstawi projekt dostosowany do schematu graficznego głównej 
strony www Zleceniodawcy. Zleceniodawca ma możliwość zgłoszenia 3 poprawek zmieniających 
projekt graficzny. Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania wszystkich niezbędnych 
materiałów do wykonania projektu graficznego. 

4. Możliwy zakres konfiguracji Platformy Przetargowej stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

5. Uruchomienie Platformy przetargowej nastąpi w momencie wydania loginów i haseł oraz 
opublikowania Platformy Przetargowej w sieci Internet. 

6. O uruchomieniu Platformy Przetargowej Zleceniodawca zostanie poinformowany pocztą 
elektroniczną e-mail. 

7. W ramach zawartej umowy, Zleceniobiorca zapewni usługę nieodpłatnego dostosowywania 
Platformy Zakupowej do zmieniających się przepisów  prawa polskiego oraz Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

8. W ramach zawartej umowy, Zleceniobiorca zapewni uruchomienie funkcjonalności 
umożliwiających elektroniczną komunikację z wykonawcami, przyjmowanie ofert w formie 
elektronicznej oraz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, prowadzenie postępowań 
zgodnych z: 

a) Ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2017 poz. 1579), najpóźniej w terminach 
przewidzianych w dyrektywach unijnych nr 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. 

b) Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych(Dz.U. z 2017 r. poz. 

1320).,oraz  

c) Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych ram 

interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst 

jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247). 

d) Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne; 

e) Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.  

z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086). 

f) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych (unijne rozporządzenie dotyczące ochrony 

danych osobowych RODO(GDPR), 

9. W ramach zawartej umowy Zleceniobiorca: 

1) Zapewni stosownie do obowiązujących przepisów prawa archiwizowanie postępowań 

prowadzonych za pośrednictwem Platformy Przetargowej na serwerach Zleceniobiorcy . 

2) Zapewni Dla Potrzeb Działu Zamówień Publicznych oraz działów wymienionych w §2 pkt. 9 

ppkt.9 licencje w ilości nieograniczonej. 

3) Wskaże Osobę ……………………………………………………… pełniącego nadzór nad realizacją umowy. 

4) Dostosuje Platformę Przetargową do wymogów centralnej Platformy Elektronicznych 

Zamówień Publicznych, dalej zwanej „platformy e-Zamówienia” (na która Ministerstwo 

Cyfryzacji podpisało umowę z firmą Enterprise Services Polska Sp. z o.o. na zaprojektowanie, 

budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówień obecnie w budowie)  
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5) Zapewni Zintegrowanie Platformę Przetargową z centralną Platformą e-Zamówienia , o 

której mowa w punkcie poprzedzającym, w terminie nie dłuższym, niż 16 tygodni, liczonym 

od daty opublikowania szczegółów dotyczących API integracyjnych do centralnej Platformy 

e-Zamówień. 

6) Zobowiązuje się na bieżąco pilotować realizację projektu budowy centralnej Platformy e-

Zamówienia, o której mowa w punkcie poprzedzającym i zapewni przyłączenie i 

dostosowanie do jej wymogów we wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji terminach, tak 

aby zamawiający spełnił wszystkie wymogi i przepisy obowiązujące w tym zakresie.  

7) Zapewni przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla pracowników Działu Zamówień 

Publicznych w ilości 2 razy po 4 godziny, w terminie do 2-ch tygodni od daty uruchomienia 

platformy elektronicznej, oraz szkoleń dodatkowych w miarę potrzeb, wynikłych z tytułu 

użytkowania platformy. 

8) Zapewni przeprowadzenie szkoleń dodatkowych , w terminie do 5-ch dni, licząc od daty 

zgłoszenia e-mailem, przez Kierownika Informatyki. 

9) Zapewni przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla pracowników Działu Lecznictwa,  

Apteki Szpitalnej, Działu Zaopatrzenia i Magazynów, Działu Żywienia, Działu Aparatury 

Medycznej, Działu Elektrycznego, Działu Remontowo-Inwestycyjnego, Działu Informatyki, 

Działu Instalacji Cieplnej i Sanitarnej, Głównej Księgowej, Działu Epidemiologii, Działu Higieny 

Szpitalnej, Sekcji Ekonomicznej w ilości 2 razy po 4 godziny, w terminie do 2-ch tygodni od 

daty uruchomienia platformy elektronicznej, oraz szkoleń dodatkowych w miarę potrzeb, 

wynikłych z tytułu użytkowania platformy. 

10) Zapewni Zamawiającemu przy wdrażaniu możliwość zgłoszeń o nieprawidłowym 

funkcjonowaniu Platformy elektronicznej 24h na dobę na adres e-mail ……………………………. 

oraz dyspozycyjność przy wdrażaniu, użytkowaniu i funkcjonowaniu Platformy Przetargowej 

w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku za pomocą Działu Helpdesk z 

wykorzystaniem komunikacji e-mail: …………………………….., telefonicznej pod nr tel.: 

…………………………………. oraz poprzez Livechat. 

11) Zapewni skuteczną i natychmiastową reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

trudności technicznych uniemożliwiających korzystanie zarówno zamawiającemu oraz 

Wykonawcom, powstałych na skutek korzystania z Platformy Elektronicznej. 

12) Zapewnia Zakres Funkcjonalności Platformy Elektronicznej stosownie do załącznika nr 1 do 

niniejszej umowy. 

13) Złoży oświadczenie o zachowaniu poufności o treści stanowiącej Załącznik Nr 4 do niniejszej 

umowy. 

§ 3 

SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW (etap 2) 

1. Przeprowadzić cztery szkolenia w wymiarze po 4 godziny zegarowe. 

2. Miejscem przeprowadzenia szkolenia będzie siedziba Zleceniodawcy. 

3. Datę przeprowadzenia szkolenia zostanie określona po podpisaniu umowy i szkolenie zostanie 
przeprowadzone nie później, niż 14 dni po zakończeniu etapu 1.  

4. W przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej z winy 
Zleceniodawcy, naliczanie opłaty abonamentowej rozpocznie się po 14 dniach liczonych od 
zakończenia etapu 1. 
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5. W przypadku braku obecności użytkownika w trakcie szkolenia Zleceniodawca może zamówić 
szkolenie lub skierować na szkolenie do siedziby firmy Zleceniobiorcy. Niniejsza umowa nie obejmuje 
kosztów dodatkowego szkolenia. 

6. Zleceniodawca udostępni pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia, a także sprzęt 
komputerowy oraz dostęp do sieci Internet. 

7. Liczba osób uczestnicząca w szkoleniu technicznym będzie równa liczbie użytkowników 
wynikającej z niniejszej umowy. 

8. Po zakończeniu szkolenia użytkownicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu obsługi 
Platformy Przetargowej. 

9. W przypadku nowych użytkowników Platformy Przetargowej zasady rozliczenia oraz organizacji 
szkolenia będą ustalane odrębnie i nie stanowią przedmiotu niniejszej umowy. 

10. Umowa nie obejmuje szkolenia użytkowników w przypadku upgradów Platformy Zakupowej. 

§ 4 

Umowa serwisowa (SLA) stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Umowa zawarta jest na okres 36 miesięcy liczonych od daty 30.06.2019 . 

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę w ciągu 36 miesięcy jej trwania, 
Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za okres świadczonej usługi w 
terminie 30 (trzydziestu) dni liczonych od daty dostarczenia Zleceniobiorcy oświadczenia o 
wypowiedzeniu niniejszej umowy. 

3. Zleceniodawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 

a. gdy Zleceniobiorca zaprzestał świadczenia usług objętych niniejszą umową, po uprzednim 

wezwaniu Zleceniobiorcy do jej wykonywania, dokonanym w formie pisemnej z 

wyznaczeniem Zleceniobiorcy co najmniej 7-dniowego terminu;    

b. gdy Zleceniobiorca nie wykonał lub wykonał nienależycie swoje zobowiązania wynikające z 

niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu Zleceniobiorcy pisemnie do wykonania 

zobowiązań wynikających z umowy w terminie 14 dni. 

4. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez Zleceniodawcę w przypadkach, o których mowa 
w ust. 3 powyżej, Zleceniodawca może się domagać od Zleceniobiorcy zapłaty kary w wysokości  
2.500,00 zł brutto z możliwością dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w §2 ust.9, Zleceniodawca może 

się domagać od Zleceniobiorcy dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych za poniesione 

straty. 

6. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość 

odszkodowania na ogólnych zasadach prawa. 
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§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie zadań i świadczenie usług wymienionych w § 1 niniejszej umowy 
wynosi:  

a) ………………………… zł (słownie: …………………………………………………….………………………) netto – 
opłata jednorazowa za uruchomienie, konfigurację platformy zakupowej oraz 
przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Zleceniodawcy. 

b) …………………………. zł (słownie: …………………….………………..………………….……………..) netto - 
opłata jednorazowa za przeprowadzenie 4 szkoleń w siedzibie Zamawiającego. 

c) ………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………..) netto - 
abonament miesięczny za udostępnienie Platformy przetargowej, który będzie płatny z góry 
za każdy kolejny, rozpoczęty miesiąc abonamentowy liczony od daty zakończenia etapu 2. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 60 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez 

Zleceniobiorcę przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT. 

§7 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada umiejętności, zasoby i kwalifikacje do świadczenia usług 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca wyznacza Osobę ………………………………………. pełniącą nadzór nad realizacją umowy. 

3. Zleceniobiorca odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, którym powierzył wykonanie 
całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jak za działania czy zaniechania 
własne. 

§ 8 

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

§ 9 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej. 

§ 11 

Spory wynikające ze stosunku objętego umową będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zleceniobiorcy. 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA 
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