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Zamówienia Publiczne

W post?powaniach o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy - Prawo zamówie?
publicznych, komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si? przy u?yciu ?rodków
komunikacji elektronicznej.
W tym celu Urz?d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych jako zamawiaj?cy, udost?pnia wykonawcom platform? zakupow? e-Zamawiaj?cy
pod adresem https://urpl.ezamawiajacy.pl [1]. Aktywne uczestniczenie w post?powaniu o udzielenie
zamówienia za po?rednictwem ww. platformy wymaga od wykonawcy posiadania na platformie
indywidualnego konta, które utworzy? wcze?niej albo utworzy uwzgl?dniaj?c co najmniej 2-dniowe
wyprzedzenie w stosunku do up?ywu terminu sk?adania ofert w danym post?powaniu. Za?o?enie i
utrzymanie konta BASIC, wymaganego do korzystania z platformy jest
bezp?atne. Instrukcje przeznaczone dla Pa?stwa jako wykonawców, w tym dotycz?ce zak?adania
konta i logowania si? na platformie, znajduj? si? w strefie publicznej w plikach zamieszczonych pod
adresem
https://urpl.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientN
ame=urpl&USER_MENU_HOVER=publicFilesList [2]
Wykonawcy mog? zapozna? si? z dokumentacj? post?powania o udzielenie zamówienia oraz zwraca?
si? do zamawiaj?cego o wyja?nienie tre?ci specyfikacji warunków zamówienia bez konieczno?ci
zak?adania konta wykonawcy i logowania si? na platformie. Wykonawca przyst?puje do post?powania o
udzielenie zamówienia za pomoc? funkcjonalno?ci „Przyst?p do post?powania”. Opcja ta wymaga
zalogowania si? wykonawcy na platformie, poprzez wprowadzenie danych u?ytkownika: e-mail oraz
has?o, po uprzednim za?o?eniu konta.
Zgodnie z art. 61 ust. 1 oraz art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie?
publicznych, komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym i wykonawcami w post?powaniu o udzielenie
zamówienia (ustawowym) odbywa si? wy??cznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
co powoduje, że wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
wszczętym po 1 stycznia 2021 roku zamieszcza na platformie dokumenty, w tym
oferty, zawarte w plikach opatrzonych:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia
o wartości równej lub większej niż próg unijny; info: https://www.nccert.pl/ [3]
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym - w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż
próg unijny; info: j.w.
oraz https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER [4] lub
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania [5]

W przypadku w?tpliwo?ci dotycz?cych korzystania z platformy i jej funkcjonalno?ci prosz? kontaktowa?
si? z producentem i administratorem platformy, którym jest Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzib?
w Warszawie, telefonicznie we wszystkie dni robocze w godz. 9:00-17:00 na numer 22 257 22 23 lub
poczt? elektroniczn? na e-mail oneplace@marketplanet.pl [6] albo info@marketplanet.pl [7]
Informacje o post?powaniach o udzielenie zamówienia (ustawowych), a tak?e o procedurach
regulaminowych (pozaustawowych), które obejmuj? zapytania ofertowe oraz zamówienia na us?ugi
spo?eczne, s? równie? zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod
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adresem http://bip.urpl.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne [8], w odpowiednich zak?adkach i folderach
powi?zanych z Menu, dotycz?cych danego post?powania lub innej procedury udzielenia zamówienia.
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