
Umowa 0 swiadczenie uslug drog" elektroniczn" 

zawarta w dniu 05.11.2019 roku w Warszawie, pomi~dzy : 


Otwartym Rynkiem Elektronicznym S.A. z siedzibq w Warszawie ul. Domaniewska 49, 

02-672 Warszawa, wpisanq do rejestru przedsi~biorc6w Krajowego Rejestru Sqdowego 

prowadzonego przez Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000041441 , 

NIP 526-25-35-153, R~GON 17282436, (wysokosc kapRalu zakladowego 14333320 zl 
w calosci wplacony) 

reprezentowanq przez: 

Magdalen~ Szmalec [na podstawie pelnomocnictwa] 

zwanq dalej "Uslugodawccf 


a 

Miastem Garwolin, z siedzibq 08-400 Garwolin, ul. Staszica 15, reprezentowanym przez: 

Burmistrza Miasta - Marzen~ Swieczak, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Katarzyny Nozdryn - Plotnickiej 

zwanq dalej "ZamawiajClcym" 


zwanymi dalej lqcznie "Stronami" albo oddzielnie "StronCl" 

o nast~pujqcej tresci : 

§1 

[Przedmiot Umowy] 


1. 	 Uslugodawca zobowiqzuje si~ swiadczyc na rzecz Zamawiajqcego uslugi zwiqzane 
z korzystaniem z Platformy e-Zamawiajqcy na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie 
oraz Regulaminie korzystania z Platformy e-Zamawiajqcy (dalej jako "Regulamin"), 
opublikowany na stronie internetowej Uslugodawcy: 
https:/Ioneplace.marketplanet.pllregulamin ezamawiaiacy , a Zamawiajqcy zobowiqzuje 
si~ do zaplaty wynagrodzenia w wysokosci i na zasadach okreslonych w Umowie 
i Regulaminie. 

2. 	 Poprzez zawarcie Umowy, Zamawiajqcy niniejszym potwierdza, ze Regulamin zostal mu 
dor~czony przed zawarciem Umowy, zapoznal si~ z Regulaminem i wyraza zgod~ na jego 
postanowienia. 

3. 	 Na podstawie niniejszej Umowy, Uslugodawca zapewni Zamawiajqcemu mozliwosc 
korzystania z funkcjonalnosci Platformy 'e-Zamawiajqcy oraz innych uslug, zgodnie 
z wybranym na podstawie Cennika Uslug (Zalqcznik nr 1 do Umowy) zakresem Uslug. 

4. 	 Zgodnie z wyborem Zamawiajqcego na podstawie Cennika Uslug, Uslugodawca b~dzie 
swiadczyc na rzecz Zamawiajqcego uslugi opisane w Zalqczniku nr 3 do Umowy. 

5. 	 Wykonawca zobowiqzuje si~ do: 
a. 	 przygotowania, konfiguracji Systemu zgodnie z wybranym Pakietem Uslug w ciqgu 

10 Dni roboczych, liczqc od dnia podpisania Umowy; 
b. 	 udost~pniania Systemu, w modelu SaaS zgodnie z Regulaminem Uslug oraz 

swiadczenia uslug utrzymaniowych i serwisowych, w szczeg61nosci obslugi zgloszen 
serwisowych oraz uslug w zakresie zapewnienia dost~pnosci Systemu przez okres 
wskazany w §4 ust 1, liczqc od daty udost~pnienia Systemu, przy czym przez 
udost~pnienie Systemu Strony rozumiejq udost~pnienie danych do logowania 
wskazanym uzytkownikom, 

c. 	 przeprowadzenia szkolenia online dla Pracownik6w Uslugobiorcy - Uzytkownik6w 
Systemu w wymiarze wskazanym w ramach danego Pakietu Uslug nie p6Zniej 
niz 10 dni roboczych od udost~pnienia Systemu. 

https:/Ioneplace.marketplanet.pllregulamin


§2 
[Wynagrodzenie] 

1. 	 tqczne wynagrodzenie Usfugodawcy za swiadczenie usfug obj~tych Umowq wynosi 
1 500 netto (sfownie: tysiqc pi~cset zfotych). Do powyzszej kwoty doliczony zostanie 
podatek VAT zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Wynagrodzenie b~dzie pfatne, 
lIZ gory", po wystawieniu faktury VAT w terminie 7 dni od jej otrzymania przez 
Zamawiajqcego. Wykonawca wystawi faktur~ VAT po konfiguracji i udost~pnieniu 
systemu okreslonym w §1 ust 5. 

2. 	 Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 obejmuje: , 
a. 	 wynagrodzenie z tytufu przygotowania, konfiguracji Platformy e-Zamawiajqcy zgodnie 

z wybranym zakresem Usfug oraz szkolenia on-line pracownik6w Zamawiajqcego 
w wysokosci 500 netto (sfownie: pi~cset zfotych netto); 

b. 	 wynagrodzenie z tytufu zapewnienia mozliwosci korzystania z Platformy 
e-Zamawiajqcy i swiadczenia usfug serwisowych, w okresie rocznym w wysokosci 
1 000 netto (sfownie: tysiqc zfotych). 

3. 	 Naleznosci b~dq pfatne kazdorazowo przelewem na konto Usfugodawcy wskazane 
na fakturze VAT. 

4. 	 W przypadku zalegania z pfatnosciami na rzecz Usfugodawcy, Zamawiajqcy zapfaci 
Usfugodawcy odsetki ustawowe. 

5. 	 Za dat~ zapfaty uznaje si~ dat~ uznania rachunku bankowego Usfugodawcy. 
6. 	 W przypadkach opoznienia pfatnosci w stosunku do terminu, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1, 

o wi~cej niz 30 dni, Usfugodawcy przysfuguje prawo zablokowania dost~pu do Platformy 
e-Zamawiajqcy do momentu ustania przyczyn, z powodu kt6rych dost~p zostaf 
zablokowany. Jesli przyczyny, dla kt6rych dost~p do Platformy e-Zamawiajqcy zostaf 
zablokowany, nie zostanq w ciqgu 14 dni od ich wystqpienia usuni~te przez 
Zamawiajqcego, Usfugodawca ma prawo rozwiqzac Umow~ ze skutkiem 
natychmiastowym po uprzednim dostarczeniu pisemnego wezwania do zapfaty i braku 
zapfaty w ciqgu 14 dni od daty otrzymania tego wezwania. 

§3 
[Koordynatorzy Umowy] 

1. 	 Strony wyznaczajq koordynator6w odpowiedzialnych za prawidfowy przebieg realizacji 
zobowiqzari wynikajqcych z niniejszej Umowy, w szczeg61nosci z'a wfasciwy przepfyw 
informacji mi~dzy Stronami. 

2. 	 Strony ustalajq, ze odpowiedzialnym za realizacj~ Umowy oraz biezqcq wsp6fprac~ b~dq 
ze strony: 

a) 	 Zamawiajqcego: 

Albert Baran tel. 25 786 42 42 

Wojciech Zalewski tel. 25 786 42 42 

Pawef Barcikowski tel. 25 786 42 42 


b) 	 Usfugodawcy: 
Justyna Bajerska +48225768752 ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl 

3. 	 Kazda ze Stron ma prawo do zmiany os6b wymienionych w ust. 2 za uprzednim pisemnym 
powiadomieniem drugiej Strony. Powyzsza zmiana nie b~dzie stanowifa zmiany 
postanowieri niniejszej Umowy i nie wymaga formy aneksu. 

§4 
[Postanowienia koncowe] 

1. 	 Umowa zawarta na okres 12 miesi~cy od daty podpisania Umowy. 
2. 	 W przypadku, gdy na jeden miesiqc kalendarzowy przed upfywem okresu trwania 

umowy wskazanego w ust. 1 Zamawiajqcy nie poinformuje Usfugodawcy 0 ch~ci 
rezygnacji z Usfug, Umowa zostaje automatycznie przedfuzona na kolejny okres 
12 miesi~cy z wynagrodzeniem 1000,00 zf rocznie 

mailto:ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl
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3. 	 W ostatnim dniu obowiqzywania Umowy, niezaleznie od przyczyny ustania JeJ 
obowiqzywania, Ustugodawca moze zablokowac dost~p Zamawiajqcego do 
korzystania z Ustug. 

4. 	 W przypadku ustania obowiqzywania Umowy, niezaleznie od przyczyny, 
wynagrodzenie wyptacone Ustugodawcy przez Zamawiajqcego za ustugi wykonane 
w trakcie obowiqzywania Umowy nie podlega zwrotowi. 

5. 	 Zmiany niniejszej Umowy wymagajq formy pisernnego aneksu pod rygorem 
niewaznosci za wyjqtkiem §3 ust. 2 oraz zmiany Regulaminu. W celu unikni~cia 
wqtpliwosci przyjmuje si~, ze zmiana Regulaminu nie wymaga aneksu do Umowy lecz 
jest dokonywana na zasadach opisanych w Regulaminie i wchodzi w zycie w wypadku 
nie zgtoszenia sprzeciwu przez Zamawiajqcego. 

6. 	 Ewentualne spory rozpatrywac b~dzie sqd powszechny, wtasciwy dla Ustugodawcy. 
7. 	 Poj~cia niezdefiniowane w Umowie majq znaczenia, jakie nadano im w Regulaminie. 
8. 	 Umow~ sporzqdzono w dw6ch egzemplarzach z tego jeden egzemplarz dla 

Zamawiajqcego i jeden egzemplarz dla Ustugodawcy. 
9. 	 Zamawiajqcy wyraza zgod~ na przesytanie Faktur VAT drogq elektronicznq w tym 

mailowq, na adres umg@garwolin.pl 
10. Zamawiajqcy wyraza zgod~ na wykorzystanie logo i nazwy Zamawiajqcego, w celu 

umieszczenia informacji na stronie przygotowanej, na potrzeby Zamawiajqcego, 
zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych oraz do cel6w 
informacyjnych (stronalstrefa logowania dla Wykonawc6w), z kt6rymi wsp6tpracuje 
Zamawiajqcy i Wykonawca. Ponadto Zamawiajqcy wyraza zgod~ na publikacj~ 
informacji marketingowych oraz wykorzystania logo i nazwy zamawiajqcego do 
materiat6w marketingowych przez Wykonawc~. 

11 . Dost~p do archiwum prowadzonych post~powari na platformie na okres 5 lat 
bezptatnie. 

12. Integralnq cz~sc Umowy stanowiq nast~pujqce zatqczniki: 
- Zatqcznik nr 1 - Cennik Ustug 
- Zatqcznik nr 2 - Zakres Funkcjonalny Platformy e-Zamawiajqcy 
- Zatqcznik nr 3 - Zakres Ustug 
- Zatqcznik nr 4 - Lista uzytkownik6w 

Za Ustugodawc~ 	 Za Zamawiajqcego 

M'P!,a!~nalh~aG 
TRZ

Xu~~ 
OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY SA. wieczak 

mailto:umg@garwolin.pl


Zat~cznil( r 1 40 Umowy 
- Cennik Ustug-

Cena koncowa Cena koncowa 

Pakiety !lose Standardowa dedykowana dla 
netto [w PlN] Panstwa 

E- zamawiajClcy Standard 

E-zamawiajClcy Plus 

optata aktywacyjna 

Pakiet wnioski w formie 

elektronicznej 

Pakiet dodatkowych 10 

uzytkownik6w 

Pakiet dodatkowych 10 przetarg6w 

Asysta przy konfiguracji 

post~powania 

Srodowisko testowe na okres 3 msc 

eZamawiajacy Mini 

Szkolenie w Siedzibie ZamawiajClcego 

4500 

9500 

1000 

6000 

2000 

1000 

500 

1000 

2500 

3500 

2400 

6400 

500 

3600 

2000 

1000 

250 

500 

1000 

2500 


