
 
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do IWZ 

 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Platforma zakupowa w postaci serwisu internetowego za pomocą przeglądarki 

internetowej, umożliwiająca udzielanie zamówień publicznych przez Zamawiającego, wraz 

z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie zarządzania i 

obsługi platformy. 

2. Platforma musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności z: 

a) przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE 

b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843 z późn. zm.), 

c) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 

z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.), 

d) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 

r., poz. 23 ze zm.), 

e) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. 

U. z 2017 r., poz. 1320), 

f) rozporządzenia wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu 

zamówienia (Dz. Urz. UE. L Nr 3, str. 16), 

g) rozporządzenia wykonawczym Komisji (UE) nr 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. 

ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie 

zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 

(Dz. Urz. UE. L Nr 296, str. 1), 

h) przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 



 
 

 

 

3. Platforma zakupowa musi zawierać: 

a) moduły niezbędne do właściwego funkcjonowania Zamawiającego w zakresie 

udzielania zamówień publicznych w nieograniczonej ilość postępowań ustawowych 

oraz regulaminowych, 

b) obsługę procesu przygotowania zamówienia i zachowania poufności informacji 

wpisywanych przed opublikowaniem ogłoszenia, 

c) moduły do obsługi każdego trybu postępowania zgodnie z ustawą prawo zamówień 

publicznych, 

d) moduły dostosowane odpowiednio do wymagań, jakie ma każdy z trybów, 

e) funkcje archiwizacji zakończonych postępowań ____, które nie będą uwzględniane w 

czasie wyszukiwania przez potencjalnych wykonawców. 

f) moduł „Archiwum” gdzie będą przechowywane wszystkie postępowania w okresie 

trwania umowy udostępnienie platformy, a po okresie trwania umowy zostaną 

zabezpieczone i przekazane Zamawiającemu na elektronicznym nośniku pamięci; 

g) moduł „Korespondencji”, poprzez który zamawiający będzie mógł się komunikować z 

Wykonawcami/Oferentami i będzie mógł wysyłać odpowiedzi na zapytania (tutaj 

wskazane, aby platforma miała funkcję wyboru odpowiedzi do wszystkich lub tylko do 

wybranych oferentów); 

h) katalog wykonawców z wyszukiwarką (min. 100.000 skatalogowanych kontaktów do 

Wykonawców). 

i) Proces obsługi/ otwierania ofert 

j) platforma nie wymaga od Zamawiającego użycia podpisów elektronicznych do 

otwarcia ofert.  

k) funkcję porównywania ofert i automatycznej oceny ofert przy wybranych trybach; 

l) daje możliwość Zamawiającemu podziału zamówienia/postępowania na 

części/pakiety; 

m) pozwala na stosowanie różnych kryteriów oceny oraz różnych wag dla tych kryteriów 

(w tym możliwość stosowania różnych kryteriów i wag dla poszczególnych części 

postępowania, tzn. każda część może mieć inne kryteria i inne wagi); 

n) pozwala na stosowanie różnych warunków udziału w postępowaniu (w tym możliwość 

stosowania różnych warunków dla poszczególnych części postępowania, tzn. każda 

część może mieć inne warunki udziału w postępowaniu); 



 
 

 

 

o) pozwala na tworzenie raportów, sprawozdań, podsumowań oraz ich wydruk; 

p) pozwala na monitorowanie postępowań; 

q) pozwala na wprowadzanie zmian do ogłoszeń już opublikowanych; 

4. Przedmiot zamówienia powinien obejmować: 

a) usługę udostępnienia platformy na okres: od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r; 

b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieograniczonego  dostępu do platformy z których 

będą korzystali użytkownicy. 

c) Przez użytkownika/użytkownika wewnętrznego rozumie się osobę (pracownika) 

Zamawiającego, który jest uprawniony na podstawie licencji do korzystania z platformy. 

Zmiana użytkownika w okresie trwania umowy nie wymaga zmiany umowy, a jedynie 

powiadomienia wykonawcy i jest realizowana przez Wykonawcę lub administratora 

systemu po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 

platformy wszystkim użytkownikom bez żadnych ograniczeń w tym względzie, w tym 

umożliwić im jednoczesne zalogowanie do systemu. 

d) wsparcie techniczne opiekuna dla wszystkich użytkowników Zamawiającego w dni 

pracujące/robocze w godzinach ustalonych z Zamawiającym poprzez e-mail lub 

bezpłatny dostęp do infolinii (przez okres związania umową); 

e) doradztwo merytoryczne dla wszystkich użytkowników Zamawiającego w dni 

pracujące/robocze od w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 

f) bezpłatną aktualizację (m. in. pod względem zmieniających się przepisów prawa) 

g) serwis (przez okres związania umową); 

h) wdrożenie platformy; 

i) szkolenie w siedzibie Zamawiającego (jeżeli będzie taka potrzeba). Szkolenie 

Użytkowników w formie warsztatów w siedzibie Zamawiającego. szkolenia będą 

przeprowadzone w ramach udostępnienia Platformy uregulowanego w umowie. 

Szczegółowe terminy lub inne elementy istotne związane ze szkoleniem zostaną 

uzgodnione przez strony na etapie przygotowań do szkolenia. Jeżeli nie będzie 

możliwości przeprowadzenia szkolenia w siedzibie zostanie przeprowadzone 

szkolenie online.  

Uruchomienie platformy w celu przeszkolenia pracowników: w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania umowy. 



 
 

 

 

Dane techniczne 

Specyfikacja dotycząca Platformy zakupowej: 

1. Platforma jest zainstalowana na serwerach należących do Wykonawcy lub 

profesjonalnego podmiotu trzeciego, z którym Wykonawca ma zawartą umowę 

hostingową. Platforma będzie dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 

2. Wykonawca gwarantuje dostępność i stabilność działania platformy zakupowej na 

minimalnym poziomie 99% w skali roku. 

3. Obsługa platformy powinna być możliwa za pomocą komputera zainstalowaną dowolną 

przeglądarkę internetową obsługującą TLS 1.2, np. co najmniej: Internet Explorer, Chrome, 

Firefox, Safari dla oficjalnych najnowszych wersji produktów (tzw. wersjach stabilnych) 

wydanych przez producentów oraz dla dwóch wersji wcześniejszych produktu 

4. Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania platformy oraz dostosowywanie do 

zmian w przepisach prawa przez cały okres trwania umowy, 

5. Wykonawca będzie informować Zamawiającego o planowanych czynnościach 

serwisowych, które mogą skutkować brakiem dostępu do Platformy i zgromadzonych na 

niej danych, na co najmniej 48 godzin przed rozpoczęciem tych prac. 

6. Platforma musi zapewnić funkcjonalność zarządzania kontami użytkowników 

Zamawiającego. Administrator Zamawiającego musi mieć możliwość definiowania 

uprawnień użytkowników, resetowania hasła wyłączania i włączania kont. Konta 

użytkowników mogą być zakładane przez dostawcę platformy na prośbę zamawiającego. 

7. Komunikacja między przeglądarką użytkownika i platformą musi być szyfrowana 

z wykorzystaniem protokołu https wraz z wymuszeniem stosowania tego protokołu. 

Operator platformy umożliwi obsługę serwisu pod nazwą w domenie internetowej 

Zamawiającego, przy czym konfigurację usług DNS oraz certyfikat SSL zapewni 

Zamawiający. 

8. Platforma nie może posiadać limitu transakcji danych rozumianych, jako ilość 

wykonawców, przedmiotów procedur i ich parametrów. Pozwala na prowadzenie wielu 

procedur i akcji w tym samym czasie (równolegle). 

9. Logowanie do Platformy wymaga loginu i hasła. Siłę hasła ustala Administrator zgodnie z 

wewnętrznymi standardami Zamawiającego 

10. Wykonawca udostępnia logi zdarzeń na każde żądanie Administratora Zamawiającego w 

celu odpowiedzi na ewentualne odwołania wykonawców. 



 
 

 

 

 

 

Aspekty bezpieczeństwa, które są wymagane od platformy: 

1. Kontroluje poprawność wprowadzanych przez użytkownika danych. W wybranych polach 

wymusza poprawność wprowadzanych danych przez odpowiedni komunikat; 

2. Odporność na ataki przez powtórzenie; 

3. Kodowanie znaków UTF-8; 

4. Dynamiczna wartość bez stosowania Adobe Flash i Oracle Java;  

5. Kontroluje poprawność wprowadzonych przez użytkownika danych;  

6. System powinien być napisany w RWD (Responsive web design) minimum dla stron po 

stronie wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


