
PRZYKŁADOWE ZAPISY SWZ/OPiW dotyczące porozumiewania się zamawiających  

z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia 

Zaproponowane poniżej zapisy specyfikacji warunków zamówienia i opisu potrzeb i wymagań 

zawierają informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych  

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania komunikacji elektronicznej, wymagane 

zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) w ogłoszeniu lub w dokumencie zamówienia wszczynającym 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Przypomnieć należy, że ustawa Pzp 

nakłada na Zamawiającego obowiązek poinformowania o środkach komunikacji elektronicznej  

– w zależności od trybu udzielania zamówienia – w SWZ lub OPiW.  

Przygotowane zapisy mają charakter przykładowy i należy je traktować jako materiał 

pomocniczy, który może być przydatny w procesie udzielania zamówień. Korzystając  

z proponowanych zapisów, należy je dostosować do konkretnego postępowania,  

w szczególności do wartości zamówienia oraz do trybu, w jakim postępowanie jest 

prowadzone. Należy także doprecyzować i uzupełnić informacje zawarte w niniejszych 

przykładowych zapisach w kontekście szczegółowych wymagań zawartych w dokumentach 

zamówienia (dotyczących np. rodzaju wymaganych w danym postępowaniu dokumentów).   

Przy tworzeniu przykładowych zapisów SWZ i OPiW przyjęto założenie, że Zamawiający będzie 

prowadził komunikację z wykonawcami oraz umożliwiał składanie ofert/wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia,  

przy użyciu służących do tego funkcjonalności.  

Stosowane skróty: 

• „ustawa Pzp” –  ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), 

• „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia, 

• „OPiW” – opis potrzeb i wymagań, 

• „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych” – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie 

(Dz. U. poz. 2452), 

• „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”  

– rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 



 

I. Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 

komunikował się z wykonawcami oraz wymagania techniczne dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  

 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między 

Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, 

która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. 

2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………,  

tel. …………………………………………………………………………………………………………, 

e-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący 

bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): 

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

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia 

(przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).  

5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: 

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

6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie  

e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów  

oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin 

Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej  

https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum 

Pomocy”.  

7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga 

posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.  

8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych 

będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe 

odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.  

9. Dokumenty elektroniczne1, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się  

w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,  

z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.  

 
1 Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania  
i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. …… SWZ/OPiW. 

https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/


W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje 

nie będą miały bezpośredniego zastosowania.   

10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty2, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci 

elektronicznej: 

a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów  

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub  

b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści 

„Formularza do komunikacji”). 

11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu 

utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.  

12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną  

za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” 

(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” 

odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań 

i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie 

załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). 

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa 

Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym3 lub podpisem 

osobistym4, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego 

zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i 

jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio 

podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub 

dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 

13.  Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym 

zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia  

 
2 Wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób 
sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. …… SWZ/opisu potrzeb i wymagań. 
3 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 
unijne. 
4 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 



oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy  

do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów 

zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie 

e-Zamówienia.  

14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości 

widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.  

15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy  

do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych  

jako załączniki do jednego formularza). 

16. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania  

z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia 

określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.  

17. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem 

Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego 

dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez 

formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl  

w zakładce „Zgłoś problem”.  

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację 

wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres  

e-mail:………………………………………………. (nie dotyczy składania ofert/wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). 

II. Opis sposobu przygotowania i składania oferty 

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza 

ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia  

i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod 

„Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych 

automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych 

informacji  dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku 

komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi  

przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika  

oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.  

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.  

Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat 

Reader DC. 

 
5 Dotyczy w szczególności SWZ lub OPiW.  

https://ezamowienia.gov.pl/


4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej  

w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu 

przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające 

przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop  

(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty”  

w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki  

i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”)  wykonawca dodaje 

pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą6. 

6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje  

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. 

Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie 

zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne 

dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.   

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym7 lub podpisem osobistym8. Rekomendowanym wariantem 

podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w 

typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny 

plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty 

przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są 

zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym9 lub podpisem osobistym10, mogą być zgodnie 

 z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu 

zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w 

ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem 

(typ wewnętrzny).  

 
6 Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, ich forma, sposób sporządzania i 

przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. …… SWZ/OPiW.  
7 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 
8 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 
9 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 

progi unijne. 
10 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 

 



W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym 

dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych  

w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym11 lub podpisem osobistym12. 

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 

jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym 

Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy 

w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. 

Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj 

ofertę”. 

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą 

to 250 MB. 

III.  Opis sposobu przygotowania i składania wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu.13  

1. Wykonawca przygotowuje wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

przy pomocy interaktywnego „Formularza wniosku” udostępnionego przez 

Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie 

postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. 

2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod 

„Formularzem wniosku” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych 

automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych 

informacji  dotyczących wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia.  

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz wniosku”, zapisać go na dysku 

komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez 

Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać 

odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.  

 

 

 

 
11 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 
12 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 

progi unijne. 
13 Dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w trybach: przetarg ograniczony, negocjacje z 
ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne. 



Uwaga!  

Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia.  Zapisany 

„Formularz wniosku” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC. 

4. Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”. Po wybraniu przycisku „Złóż wniosek” 

System prezentuje okno składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

umożliwiające przekazanie dokumentów, w którym znajdują się 2 pola drag&drop  

(„przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. 

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz wniosku  

w pierwszym polu („Wypełniony formularz wniosku”). W kolejnym polu („Załączniki  

i inne dokumenty przedstawione we wniosku przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje 

pozostałe pliki stanowiące wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

lub składane wraz z tym wnioskiem.14  

6. Jeżeli wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składane są 

dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania  

w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy 

dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione we wniosku przez 

Wykonawcę”.  

7. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podpisuje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym15 lub podpisem 

osobistym16 . Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis 

formularza wniosku wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, 

tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy 

załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez 

Wykonawcę”. 

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu lub składane wraz z wnioskiem, które są zgodnie z ustawą Pzp lub 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów 

elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym17 lub podpisem osobistym18 mogą być, zgodnie z wyborem 

 
14 Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu, ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. …… 
SWZ/OPiW.  
15 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 
16 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne 
17 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 
18 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 



wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu 

zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu 

(zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione we 

wniosku przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z 

wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny)  

lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania 

dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku 

zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,  

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym19  

lub podpisem osobistym20. 

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, 

jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru 

wniosku znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP)   

i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są  

dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. 

9. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być złożony tylko do upływu 

terminu składania wniosków. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania wniosków, wycofać wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wykonawca wycofuje wniosek w zakładce 

„Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj wniosek” 

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub składanych wraz z wnioskiem to 250 MB. 

 

 
19 Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 
20 Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 
progi unijne. 

 


