ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZAMÓWIEŃ – OFERTA 2021

ELEKTRONICZNA PLATFORMA ZAMÓWIEŃ
Elektroniczna Platforma Zamówień (EPZ) jest narzędziem służącym do prowadzenia procesów
zakupowych, w szczególności do prowadzenia komunikacji elektronicznej w procesie udzielania
zamówienia publicznego w ramach obowiązku wynikającego z nowego Prawa Zamówień Publicznych
(art. 61 i art. 70 nPZP)
Moduł Postępowania opiera się na zasadzie tworzenia własnych kont użytkowników w systemie EPZ
dostępnym przez przeglądarkę internetową. Dzięki temu komunikacja nie jest anonimowa a działania
użytkowników są rozliczalne i logowane przez system.

EPZ ZAWIERA 2 WARIANTY DZIAŁANIA:
Postępowania oparte o ustawę Pzp – do elektronicznej wymiany informacji między
zamawiającym a wykonawcą w toku postępowania w oparciu o reguły wynikające z ustawy
pzp.
Postępowania nie oparte o ustawę Pzp – do elektronicznej wymiany informacji między
zamawiającym a wykonawcą w toku dowolnego postępowania zakupowego w oparciu o inne
reguły np. własny regulamin zamawiającego.

Jak działa moduł komunikacji elektronicznej w postępowaniu?
To rodzaj wirtualnego sekretariatu, z którego wypływają i do którego wpływają informacje. Tymi
informacjami są oferty, wnioski, oświadczenia, dokumenty, wezwania i powiadomienia.
Zarejestrowany Zamawiający tworzy poszczególne postępowania (zakłada krótką metryczkę) i
wyznacza termin składania dokumentów (ofert, wniosków). Ta czynność nie trwa dłużej niż minutę.
Zalogowany wykonawca składa oferty, wnioski o dopuszczenie do postępowania poprzez ich upload,
„załadowanie” do systemu. Dokumenty te są udostępnione Zamawiającemu dopiero po upływie
zaprogramowanego dla danego postępowania terminu składania ofert.
Po uzyskaniu dostępu do złożonych dokumentów i oświadczeń (po upływie terminu otwarcia ofert)
Zamawiający może poprzez system wzywać określonych wykonawców do uzupełnień i wyjaśnień
wyznaczając im dodatkowe terminy na te czynności.
Po upływie terminu składania ofert / wniosków, zalogowany wykonawca składa kolejne niezbędne
dokumenty lub oświadczenia zamawiającemu.
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Postępowanie zawiera także możliwość zadawania pytań przez wykonawców w ramach wyjaśnień SWZ
przed terminem składania ofert.
Wykonawca ma dostęp do wszystkich postępowań uruchomionych na EPZ przez różnych
zamawiających, a każdy zamawiający może także „wkleić” na swoją stronę BIP specjalny link
prowadzący bezpośrednio tylko do jego własnych postępowań w ramach EPZ.
Przekazywanie plików przez wykonawcę jest rozdzielone na dokumenty jawne i te zawierające
tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca – otrzyma miejsce do składania ofert i wszelkich dokumentów w sposób prosty i
bezpieczny. Otrzymuje także poświadczenie złożenia każdego pliku wraz z sumą kontrolną tego pliku
co pozwala na potwierdzenie braku jakichkolwiek zmian przed otwarciem pliku. To zabezpieczenie
działa niezależnie od podpisu kwalifikowanego lub innego którym podpisana jest treść dokumentu.
Suma kontrolna zabezpiecza cały plik.
Do wykonawcy będą także wysyłane powiadomienia e-mail o skierowanych do niego wezwaniach lub
innych informacjach.
Zamawiający uzyska możliwość:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zarządzania kontami użytkowników, z podziałem na konto administratora, pracownika
szybkiego i prostego zakładania postępowania z uwidocznieniem w bazie postępowań
dostępnych dla wszystkich użytkowników – wykonawców
zamieszczenia na własnej stronie BIP dedykowanego linku prowadzącego tylko do własnych
postępowań
zarządzania terminami składania ofert do postępowania
zarządzania pytaniami do SIWZ zadawanymi przez wykonawców
pobierania plików ofert i innych dokumentów złożonych przez wykonawców z podziałem na
pliki jawne i te z tajemnicą przedsiębiorstwa
generowanie specjalnych poświadczeń – dowodów złożenia pliku w postępowaniu
indywidualnego wzywania wykonawców do składania wyjaśnień i uzupełnień oraz odbierania
wyjaśnień od wykonawców
odbierania powiadomień przez pocztę e-mail o istotnych wydarzeniach w systemie EPZ
(pojawienie się pytań do SWZ, pojawienie się wezwania do złożenia dokumentu)
dostępu do systemu z dowolnego miejsca z dostępem do internetu przez wszystkie
popularne przeglądarki.
Przechowywania plików złożonych na platformie (dostępu do nich) w postępowaniu przez
cały czas trwania umowy

Wszystkie czynności są intuicyjne i proste. Użytkownik ma zawsze pod ręką filmy
instruktażowe.
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Pliki wykonawcy mogą być podpisywane podpisem kwalifikowanym dowolnego dostawcy a w
postępowaniach krajowych podpisem zaufanym lub osobistym.

BEZPIECZEŃSTWO
Czynności użytkowników są logowane a fakt złożenia dowolnego dokumentu (pliku) jest
potwierdzany wykonawcy przez specjalne poświadczenie a dla samego pliku obliczana jest suma
kontrolna za pomocą algorytmu kryptograficznego. To funkcja podobna do Urzędowego
Poświadczenia Odbioru stosowanego np. przez Ministerstwo Finansów w deklaracjach PIT.

Użytkownicy nie muszą instalować żadnego oprogramowania na swoich stanowiskach (za wyjątkiem
własnego oprogramowania do podpisu kwalifikowanego lub osobistego jeżeli jest niezbędny do
podpisania dokumentów wykonawcy). Wymagania dla stanowiska: przeglądarki internetowe Mozilla,
Chrome, Edge, IE. System operacyjny: aktualne Windows 8,10, MAC, Linux
Koszt dostępu do systemu EPZ : opcja sprzedającego, czyli profil wykonawcy, oferenta, jest bezpłatna.
Rola kupującego, zamawiającego podlega opłacie zgodnej z aktualnym cennikiem.
Wniesienie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy. Niska cena systemu EPZ jest możliwa dzięki
maksymalnemu uproszczeniu procedur i odformalizowaniu zawarcia umowy. Działamy na tej samej
zasadzie co większość serwisów transakcyjnych, poczt e-mailowych, systemów rezerwacji - akceptacja
oferty i regulaminu oraz wpłata oznacza zawarcie umowy. Potwierdzenie zawarcia użytkownik znajdzie
w swoim profilu w systemie EPZ.
Obecny cennik (na rok 2021) nie warunkuje kosztu dostępu do systemu od liczby postępowań. Cena
dla kupującego (zamawiający) przewiduje dostęp dla 10 użytkowników. Aktualny cennik jest dostępny
także po zalogowaniu.
Cena na rok 2021 wynosi 4.999,00 PLN netto, jednorazowo za cały rok.
Cena dla użytkowników już korzystających z systemu pozostaje na poziomie z roku 2020 czyli 3.999,00
PLN netto.
Sama rejestracja w systemie nie zobowiązuje do wniesienia opłaty.
Rejestracja w systemie uwzględnia klauzule RODO.

System EPZ nie prowadzi automatycznego odnawiania okresu użytkowania. Aktualna oferta cenowa
obejmuje rok 2021. Ofertę na przedłużenie na kolejny rok prezentujemy pod koniec upływającego
opłaconego okresu.
Od czego zacząć?
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Rozpoczęcie pracy z Platformą EPZ zaczyna się od rejestracji w systemie – pierwsze założone konto
staje się kontem administratora dla pozostałych użytkowników z danej firmy/instytucji.
LINK DO REJESTRACJI:
https://www.soldea.pl/epz/epz/
Po samej rejestracji brak jest dostępu do funkcji związanych z zakupem, z uruchomieniem
postępowania. Widoczne są tylko opcje bezpłatne wykonawcy oraz wszystkie instrukcje.
Ewentualną opłatę wnosi się po założeniu konta.
Wybranie opcji KUP TERAZ w dziale oferta/cennik spowoduje wysłanie na adres mailowy użytkownika
danych do wniesienia opłaty.
Wybranie tej opcji nie pociąga obowiązku zapłaty.
Dopiero po zaksięgowaniu opłaty Zamawiający otrzyma fakturę i dostęp do dodatkowych funkcji dla
zamawiającego – kupującego.

W ramach indywidualnych ustaleń przesyłamy uzgodnioną fakturę na adres mailowy naszego klienta
przed opłatą.

POMOC
W dziale pomoc znajdują się filmy instruktażowe dla każdego modułu. Są podzielone na części
związane z poszczególnymi czynnościami użytkowników. Setki naszych użytkowników bez
problemu korzystają z EPZ w oparciu o tę pomoc. System jest prosty i intuicyjny. Nie trzeba
poznawać wszystkich jego funkcji od razu – wystarczy to robić stopniowo w marę potrzeb.

System EPZ jest zainstalowany na nowoczesnych serwerach Operatora SOLDEA Sp.J. zlokalizowanych
w Data Center należącym do Asseco Data Systems SA.
www.jednolitydokumentzamowienia.pl
PRACUJEMY W ELEKTRONICZNYCH PROCEDURACH PRZETARGOWYCH OD 17 LAT
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