UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
PORTAL e-USŁUG SMARTPZP
zawarta w dniu ___________________ w Warszawie, pomiędzy:
Portal PZP Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 64 (39-400
Tarnobrzeg), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578182 NIP 8672240660 REGON
362607010, kapitał zakładowy: 5 000 PLN wpłacony w całości,
zwaną dalej „Operatorem”,
reprezentowaną przez ………………..
a
_______________________
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez ………………..
zwanymi dalej łącznie „Stronami” a rozdzielnie także „Stroną”,
o treści następującej:
§ 1. Korzystanie z Portalu e-Usług SMARTPZP
1.

2.

Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi związane z korzystaniem
z Portalu e-Usług SMARTPZP na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie
korzystania z usług Portalu e-Usług SMARTPZP (dalej „Regulamin”), stanowiącym Załącznik nr 1
do Umowy.
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje warunki w nim zawarte,
a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. Warunki korzystania z Portalu E-Usług SMARTPZP
1.

W ramach niniejszej Umowy Operator zapewni Zamawiającemu dostęp oraz korzystanie z Opcji
Serwisu określonych dla Portalu e-Usług SMARTPZP opisanych w Cenniku, który stanowi
załącznik do Regulaminu, a wybranych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 dla nieograniczonej
liczby Użytkowników Zamawiającego i Wykonawcy w Okresie Abonamentowym.

2. Zamawiający w ramach niniejszej umowy wybiera Opcje Serwisu opisane w Cenniku :
Abonament typu1:
Pakiet Mini 32 szt. …….
zawierający w Płatności Abonamentowej 3 Postępowania.

Pakiet Mini 62 szt. …….
zawierający w Płatności Abonamentowej 6 Postępowań.

Pakiet Podstawowy2 szt. ……
zawierający w Płatności Abonamentowej 10 Postępowań.
1
2

Niepotrzebne skreślić
Może powstać Płatność Uzupełniająca po przekroczeniu zakresu usługi
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Pakiet Rozszerzony2 szt. ……
w Płatności Abonamentowej nielimitowane Postępowania

Pakiet Łączony2 szt. ……
zawierający w Płatności Abonamentowej Postępowań dla Zamawiającego podstawowego oraz 9
pakietów podstawowych (po 10 Postępowań) dla podmiotów powiązanych

Pakiet Indywidualny2 szt. ……
zawierający w Płatności Abonamentowej __X___ Postępowań.

Pakiet JEDZ Plus5 2 szt. …….
zawierający w Płatności Abonamentowej 5 pełnych Postepowań i nielimitowaną obsługę
przekazywania JEDZ.

Pakiet JEDZ Plus 2 szt. …….
zawierający w Płatności Abonamentowej 1 pełne Postepowanie i nielimitowaną obsługę
przekazywania JEDZ.

Eksperckie Wsparcie prawne3: brak/ Pakiet Ekspercki4

3.

4.

5.

6.
7.

Płatność Abonamentowa w postaci ryczałtowego rocznego wynagrodzenia Operatora z tytułu
realizacji niniejszej umowy wynosi _________5 zł netto plus należny podatek Vat według
obowiązujących przepisów, płatne „z góry” na podstawie faktury VAT.
Płatność Uzupełniająca jako forma płatności dodatkowej w stosunku do Płatności
Abonamentowej za Opcję Serwisu wskazaną przez Zamawiającego w Cenniku jest dokonywana
na podstawie faktury VAT wystawianej przez Operatora po zakończeniu miesiąca
kalendarzowego, w którym wystąpiła realizacja tego zakresu Usługi, którego dotyczy płatność.
Płatność Uzupełniająca występuje tylko wtedy, gdy wskazane przez Zamawiającego Opcje
Serwisu określone w Cenniku przewidują taką możliwość.
Płatności będą realizowane przez Zamawiającego na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Operatora, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na wskazany na fakturze numer
rachunku bankowego Operatora.
Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych przesyłanych drogą
elektroniczną na adres ………………………………………………….
Osoby dedykowane do kontaktów z Operatorem po stronie Zamawiającego:
a) Administrator Usługi (aktywowanie usługi, informacja o planowanych modyfikacjach
systemu)
 Imię i nazwisko:
 Stanowisko
 Tel.kontaktowy:
 Adres e-mail:

Niepotrzebne skreślić
Może powstać płatność uzupełniająca po przekroczeniu zakresu usługi
5
Wpisać na podstawie Cennika
6
Należy zaznaczyć właściwy checkbox, domyślne jest automatyczne przedłużanie Umowy
7
Zaznaczając checkbox Zamawiający rezygnuje z automatycznego przedłużania Umowy
3
4
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b)





8.
9.

Kwestie związane z umową, przedłużeniem etc. Faktury, rozliczenia
Imię i nazwisko:
Stanowisko
Tel.kontaktowy:
Adres e-mail:

W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności Operator ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności o co najmniej 30 dni, Operator ma prawo do
zablokowania dostępu Zamawiającemu do korzystania z Portalu e-Usług SMARTPZP

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie Umowy
1.
2.

3.

4.

5.

Integralną częścią Umowy jest Regulamin. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Umowy,
a treścią Regulaminu, pierwszeństwo znajdą postanowienia Umowy.
Umowa zostaje zawarta na Okres Abonamentowy rozumiany zgodnie z zapisami Regulaminu od
momentu aktywowania przez Operatora Usługi dla Zamawiającego. Aktywacja Usługi wykonana
jest na zasadach określonych w Regulaminie.
W okresie do 30 kwietnia 2018 r. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w
przypadku udostępnienia przez Ministerstwo Cyfryzacji zakupowej platformy E-Usług
spełanijącej warunki ustawy PZP i Rozporządzenia. Wypowiedzenie podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego powinno zostać przesłane listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru do dnia 30 kwietnia 2018 r. W takim przypadku PortalPZP w ciągu 30
dni od otrzymania skutecznego wypowiedzenia zwróci niewykorzystaną Opłatę Abonamentową
netto.
Przedłużenie okresu obowiązywania niniejszej Umowy następuje:
 automatycznie o kolejny Okres Abonamentowy, chyba że Zamawiający na 30 dni przed
końcem Okresu Abonamentowego dostarczy Operatorowi oświadczenie o rezygnacji z
przedłużania umowy na kolejny Okres Abonamentowy w sposób określony w Regulaminie6,
 w celu przedłużenia Umowy Zamawiający przesyła stosowne oświadczenie o przedłużeniu
Umowy do Operatora w sposób określony w Regulaminie6, 7, w przeciwnym przypadku Umowa
wygasa razem z zakończeniem Okresu Abonamentowego.
W przypadku naruszenia warunków Umowy lub Regulaminu, przez jedną ze Stron Umowy, druga
Strona może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.
§ 4. Ochrona Danych Osobowych

1.

2.

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zamawiający powierza Operatorowi przetwarzanie Danych
Osobowych zamieszczonych na Koncie Zamawiającego w Serwisie dla potrzeb związanych z
realizacją Umowy.
Operator zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych zamieszczonych na Koncie
Zamawiającego w Serwisie wyłącznie w celu związanym z realizacją Umowy, zgodnie z ustawą, o
której mowa w ust. 1.

§ 5. Postanowienia Dodatkowe
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1.
2.
3.

Pojęcia niezdefiniowane w Umowie mają znaczenia, jakie im nadano w Regulaminie.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Operatora i
Klienta.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Regulamin korzystania z Portalu e-Usług SMARTPZP wraz z Cennikiem

___________________________
Operator

_____________________________
Zamawiający
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