
Podstawowe informacje dotycząca postępowania
 prowadzonego w formie elektronicznej: 

Strona  internetowa  (platforma  zakupowa)  prowadzonego  postępowania,  na  której  udostępnione  są
wszelkie informacje (w szczególności zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, oraz inne dokumenty zamówienia)
związane z przedmiotowym postępowaniem znajduje się pod adresem:

https://mzbm-kalisz.ezamawiajacy.pl

UWAGA: 
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się wyłącznie przy użyciu
środków  komunikacji  elektronicznej  za  pośrednictwem  „Platformy  zakupowej”  dostępnej  pod  wyżej
wymienionym adresem.

I. Ogólne zasady korzystania z Platformy

1. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, załączników do oferty (wymaganych zapisami SWZ
czy ustawy), dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnień składanych na wezwanie Zamawiającego wiąże
się  z  koniecznością  posiadania  bezpłatnego aktywnego  konta  Wykonawca  na portalu  ONEPLACE,
dostępnego pod adresem: .https://oneplace.marketplanet.pl

2. Warunkiem  założenia  konta  jest  przesłanie  wniosku  o  jego  założenie  do  operatora  platformy
Marketplanet  -  Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.  wraz  z  akceptacją  regulaminu  korzystania  z
Platformy. Założenie konta (rejestracja Wykonawcy) na portalu ONEPLACE trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego
na  dokonanie  wyżej  wymienionej  czynności,  jak  i  zapoznanie  się  z  zasadami  składania  oferty
złożenia oferty na Platformie i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3. Zamawiający zaleca (szczególnie wykonawcom biorącym po raz pierwszy udział w postępowaniu na
Platformie) wcześniejsze sprawdzenie zasad działania funkcjonalności złożenia oferty w Systemie i
opatrzenia  jej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  podpisem  zaufanym  lub  podpisem
osobistym. 

Pierwsza  czynność  podpisania  oferty  kwalifikowanym  podpisem  w  systemie  może  wymagać
zainstalowania  dedykowanego  rozszerzenia  do  aplikacji  Szafir  (oprogramowanie  służące  do
składania  podpisu)  oraz  oprogramowania  Java,  jak  również  konieczności  administracyjnego
odblokowania  systemu  na  komputerze  przez  administratorów  informatycznych  Wykonawcy .  W
związku  z  powyższym  Zamawiający  sugeruje  przystąpienie  do  złożenia  oferty  z  odpowiednim
wyprzedzeniem mając na uwadze czas konieczny do zainstalowania niezbędnego oprogramowania i
dokonania  czynności  niezbędnych  do  złożenia  oferty. Należy  również  mieć  na  uwadze,  że
wcześniejsze złożenie oferty (np. w celu testu) nie oznacza, że Wykonawca nie może jej zmienić lub
jej wycofać. System umożliwia modyfikację i wycofanie oferty do upływu terminu składania ofert.
Treść oferty jest zaszyfrowana a tym samym widoczna wyłącznie dla Wykonawcy do upływu terminu
otwarcia ofert.

4. W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  związanych  z  zasadami  korzystania  z  Platformy,  a  w
szczególności:  z  założeniem  konta,  zalogowaniem  się  na  konto,  złożeniem  ofert,  komunikacją  z
Zamawiającym za pośrednictwem konta -  wszelkie pytania i prośby o wyjaśnienie należy kierować
bezpośrednio do operatora platformy, którym jest Marketplanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
za pomocą następujących kanałów komunikacji:

1) telefonicznie pod numerem: +48 (22) 257-22-23

2) czat pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl;

3) e-mail: oneplace@marketplanet.pl;

lub inny sposób wskazany bezpośrednio na stronie Platformy.

mailto:oneplace@marketplanet.pl
https://oneplace.marketplanet.pl/
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II. Informacje, o których mowa w § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), dotyczące Platformy:

Wymóg Opis 

Niezbędne wymagania
sprzętowo- aplikacyjne,

które musi spełniać
Wykonawca

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;

- komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor
Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;

- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB RAM,
procesor o wydajności odpowiadającej Intel IV 2GHz lub wydajniejszy, jeden z
systemów operacyjnych:- MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie

.pdf.

Dopuszczalne wielkości i
formaty przesyłanych

danych

- wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
- dopuszczalne formaty: pdf, excel, doc, zip.

Szyfrowanie i czas
przekazania i odbioru

danych

- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny
jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.;

- oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny
czas  (hh:mm:ss)  generowany  według  czasu  lokalnego  serwera
synchronizowanego  odpowiednim  źródłem  czasu  -  zegarem  Głównego
Instytutu Miar.

Zalecenia Zamawiającego
odnośnie kwalifikowanego
podpisu elektronicznego

-  dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES (podpis
elektroniczny osadzony wewnątrz podpisywanego pliku);

- jeżeli w wyniku podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym pliku w
formacie  innym  niż  „pdf"  zostanie  utworzony  dodatkowy  plik  z  podpisem,
Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  oba  pliki  tj.  plik
podpisywany i plik z podpisem;

-  zaleca  się  składanie  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego  z
wykorzystaniem funkcji skrótu SHA-2;

- zaleca się, aby kwalifikowany podpis elektroniczny zawierał znacznik czasu oraz
dane  umożliwiające  weryfikację  właściwości  podpisu  po  wygaśnięciu
certyfikatu.


