
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 

INSTRUKCJA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ STANOWIĄCA 
 

wzór postanowień SWZ regulujący sposób 
 

komunikacji zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej 

jako „Platforma", „System”) pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl pod numerem 
postępowania nadanym przez Zamawiającego. 

2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wg zasad 
wskazanych w ustawie Pzp oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Za datę wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu.  
 

W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji 
korzystania z Platformy, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone 
w formie i na zasadach określonych w SWZ. 

 
3. Oferty, oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie 
rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta) na Platformie, akceptuje warunki 
korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie 
https://umlub.eb2b.com.pl pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-
conditions, oraz uznaje go za wiążący. 

5. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy w niniejszym postępowaniu, tj.: 
5.1 na Platformie w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca 

wybiera (zaznacza) konkretne postępowania (wszystkie kolumny posiadają filtry 
wyszukiwania), oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi 
odpowiednio: 
5.1.1 w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – do Formularza 

rejestracyjnego (po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje  
e-mail informujący, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy), 

5.1.2 w przypadku, gdy Wykonawca posiada konto na Platformie – do panelu logowania 
użytkowania do Systemu; 

5.2 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu. Po wprowadzeniu 
danych użytkownika, tj.: adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane 
przez System; 

5.3 na Platformie w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest 
dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentów następuje po kliknięciu na wybrany 
załącznik i wciśnięciu „pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy 
wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”. 

5.4 ofertę (zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione w SWZ), Wykonawca składa 
(wczytuje) na Platformie w zakładce „Załączniki” poprzez wybranie polecenia „Dodaj 
załącznik” i następnie wczytanie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Wykonawca 
opisuje załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. Wszelkie informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 
powinny zostać złożone w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku wraz z jednoczesnym 
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zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wczytanie 
załącznika następuje poprzez polecenie „Zapis”. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia 
oferty i oświadczenia jest komunikat systemowy „Plik został wczytany”. 
Po zapisaniu, plik jest widoczny jako zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, 
może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń”. 
5.4.1. Ofertę Wykonawca składa (wczytuje) w formie zaszyfrowanej, dlatego też nie jest ona 

widoczna do momentu jej odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po 
upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert. Z treścią odszyfrowanego pliku 
Zamawiający może się zapoznać po upływie terminu wyznaczonego na otwarcie ofert. 

5.5 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne  dokumenty i oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy, zwanym dalej „rozporządzeniem”, składane przez 
Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, Wykonawca składa 
(wczytuje) na Platformie w zakładce „Pytania/lnformacje". 

5.6 Inne niż wymienione w pkt 5.5 dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, w tym wyjaśnienia 
treści oferty, uzupełnienia Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie w zakładce 
„Pytania/lnformacje". 

5.7 Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać za pośrednictwem Platformy  
w zakładce „Pytania/Informacje” poprzez polecenie „Dodaj pytanie/komentarz”. 
5.7.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie wynikającym z ustawy Pzp. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie tego terminu, lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

5.7.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ. 

5.7.3. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje 
o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za 
pośrednictwem Platformy. 

5.7.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych 
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

5.7.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
6. Wszystkie zmiany i wyjaśnienia dokumentacji na etapie od ogłoszenia postępowania do otwarcia 

ofert Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy oraz umieszcza w zakładce 
„Załączniki”. 

7. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
zaufanego oraz podpisu osobistego następująco: 
7.1 Zaleca się aby dokumenty w formacie pliku "pdf" były podpisywane formatem PAdES. 
7.2 Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w innych niż "pdf" formatach plików, 

wówczas należy użyć formatu XAdES oraz dołączyć plik źródłowy. 
8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na 

Platformie następująco:Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 
mniejszej niż 512 kb/s. 
8.2 Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel 

IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze 
wersje. 

8.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10.0. 
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8.4 Włączona obsługa JavaScript. 
8.5 Zainstalowany program Acrobat Reader. 

9. Zamawiający, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych następująco: pliki o wielkości do 
25 MB w formatach: doc, docx, pdf, xls, xlsx (lub inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 

10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych następująco: 
10.1 Plik/pliki zawierający/ce ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w pkt 1 

rozdz. XIV SWZ, wczytany/e przez Wykonawcę na Platformie jest/są zaszyfrowany; plik/pliki 
widoczny/e jest/są dopiero po odszyfrowaniu go/ich przez Zamawiającego, co następuje po 
terminie wyznaczanym na składanie ofert. Z treścią odszyfrowanych plików Zamawiający 
może się zapoznać po upływie terminu wyznaczonego na otwarcie ofert. 

10.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie 
dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. 


