
INFORMACJA WS. KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W MPGM 
TBS SPÓŁKA Z O.O. W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

UWAGA! Do 31 grudnia 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp prowadzone są w systemie elektronicznym. 

Od 01 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone będą w systemie elektronicznym. 

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , 
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 
zamówienia@mpgm.com.pl 

 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – Beata Wojtaniec (tel. 32 242-01-
33 wew. 742)  

- w sprawach proceduralnych – Biuro ds. Zamówień Publicznych (tel. 32 242-01-33 
wew. 799) 

 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 
miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 
wynosi 150 MB.  

 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

 Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz 
stanowią załącznik do niniejszej SIWZ. 

 Elektroniczna wersja JEDZ została zamieszczona na stronie internetowej pod 
adresem www.bip.mpgm.pl, w zakładce zamówienia publiczne, postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwot unijnych. Na stronie znajduje się 
instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD. Ponadto Zamawiający informuje, iż formularz 
JEDZ stanowi załącznik do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)2016/7 z dnia 
5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówień. Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski 
Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi 
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne- podpis 
elektroniczny musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie. JEDZ 
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować nalezydo jednego pliku 
archiwum (ZIP). 

 Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej 
„wniosek” za  pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, zmiany, wycofania 
oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny 
dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 

 Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim, 
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

mailto:zamówienia@mpgm.com.pl


Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.   

 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 osobnym pliku 
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

 Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu 

 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 
wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy 
posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


