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Aukcja elektroniczna. 

1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej (dalej aukcja). 

2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 

oferty niepodlegające odrzuceniu. 

3. Aukcja jest jednoetapowa. 

4. Złożenie postąpienia nie ma wpływu na bieg związania ofertą. 

5. Zamawiający nie przewiduje dogrywki w aukcji. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w 

terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zgodnie z dyspozycją 

art. 248 ust. 3 uPzp. 

6. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych pod adresem 

https://aukcie.uzp.qov.pl (dalej system). 

7. Do obsługi systemu aukcyjnego niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z 

systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. 

Administrator portalu aukcji elektronicznych (dalej Administrator portalu) gwarantuje w 

pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: 

- Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, 

- Opera w wersji 9.0 lub wyższej, 

- Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej 

8. Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami 

przyjętymi w systemie (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz 

pojawiające się problemy związane z bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z 

tej aplikacji podczas użytkowania systemu. 

Administrator portalu zastrzeqa, że nie zostały przeprowadzone testy na zqodność 

z innymi przeglądarkami i z teqo powodu nie możemy zaqwarantowaćprawidłowei 

pracy systemu aukcyineqo z wykorzystaniem przeqlądarek internetowych innych 

niż wyżej wskazane. 

9. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną 

do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, na adres 

e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 



10. W formularzu ofertowym należy podać imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania 

postąpień w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej (dane te powinny być 

zgodne z danymi przypisanymi do kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 

np. podwójne imię, dwuczłonowe nazwisko). 

11. Postąpienia dokonywać może wyłącznie 1 osoba (jedna ze wskazanych przez 

wykonawcę), stąd w przypadku reprezentacji wieloosobowej niezbędne jest 

prawidłowe umocowanie przedstawicieli do składania postąpień jednoosobowo. 

Uprawnienie to musi wynikać z dokumentów rejestrowych lub pełnomocnictwa, które 

musi zostać załączone do oferty. 

12.  Zmiany osoby, która będzie składała postąpienia, podczas aukcji elektronicznej, 

można dokonać najpóźniej na 3 dni przed otwarciem aukcji. 

13. Zamawiający dokonuje rejestracji Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji. 

Konto Wykonawcy umożliwia mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. Na adres e-mail 

wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie przesłane zaproszenie 

do udziału w aukcji wraz z loginem i hasłem. Login hasło Wykonawcy generowane są 

automatycznie przez system. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, przy pierwszym 

logowaniu się Wykonawcy, system wymusza dokonanie zmiany hasła na nowe. 

14. Wskazane jest, aby niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zalogował się 

do systemu (za pomocą otrzymanego wraz z zaproszeniem loginu i hasła), a także 

potwierdził poprawność danych wprowadzonych przez Zamawiającego za pomocą 

polecenia "Wyślij wiadomość do Zamawiającego", ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do składania 

postąpień. 

15. Do czasu otwarcia aukcji Wykonawca może składać postąpienia próbne. W celu 

złożenia takiego postąpienia próbnego, należy wejść do zakładki „Oferta” i postępować 

zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. 

Postąpienia próbne nie wpływaią na wartość oferty Wykonawcy i nie są widoczne 

dla innych użytkowników systemu (w tym również dla Zamawiaiąceqo). 

16. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy 

Wykonawca może złożyć dowolną liczbę postąpień. 

17. Terminy otwarcia i zamknięcia aukcji zostaną podane w zaproszeniu do udziału w 

aukcji. 

18. Aukcja prowadzona jest zgodnie z czasem wskazanym w systemie (prawa górna część 

ekranu). 



19. W toku aukcji oceniane będzie tylko kryterium oceny ofert — cena. Punktacja, jaką 

otrzyma oferta złożona przez Wykonawcę w zakresie pozostałych kryteriów oceny ofert, 

zostanie przyznana zgodnie z zapisami pkt XIV SWZ i dodana do punktacji, jaką otrzyma 

oferta za kryterium cena w toku aukcji. 

20. Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty w zakresie kryterium ceny przyjmuje 

się wzór wskazany w pkt. XIV SWZ. Maksymalna liczba punktów, która może być 

przyznana w kryterium ceny wynosi 60. 

21. Oferty złożone przez Wykonawców, wprowadzone zostaną przez Zamawiającego do 

systemu w zakresie ceny jednostkowej brutto za 1 tonę/Mg oraz punktacji w zakresie 

kryteriów „Ekologia”, które nie będzie oceniane w toku aukcji (kryterium niezmienne). 

22. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1,- zł brutto za 1 tonę (Mg), zaokrąglona do 

dwóch miejsc po przecinku. 

23. Jeżeli oferowana w toku postąpienia cena zawiera grosze, Wykonawca zapisuje kwotę 

przy użyciu kropki, a nie przecinka np. 249.20 a nie 249,20 

24. Po zakończeniu aukcji Zamawiający obliczy ceny ofert brutto, z uwzględnieniem cen 

jednostkowych po postąpieniach składanych w toku aukcji i tak obliczone ceny ofert 

podstawi do wzoru z pkt XIV SWZ, ustalając ranking ofert. 

25. Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać 

elektronicznie, generowane są w postaci dokumentu PDF (PortableDocument Format), 

Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować oprogramowaniem 

umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. Oprogramowanie można pobrać 

bezpłatnie ze strony internetowej http://qet.adobe.com/reader/. 

26. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku 

aukcji (postąpienia) za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawce 

podpisu elektronicznego struktura generowanych przez platformę ofert nie pozwala na 

podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader. 

27. Oferty winny być podpisane w formacie Xades- tylko dokumenty z takim podpisem będą 

przyjęte przez platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane 

zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w 

toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania 

obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed 

rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W przypadku trudności z odpowiednim 

skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu elektronicznego 

zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji). 



UWAGA: oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiaią 

wprowadzenia podpisu elektronicznego przy użyciu funkciiproqramu Adobe 

Reader (funkcja wykorzystywana m.in. w podpisywaniu deklaracji podatkowych). 

Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się 

oprogramowaniem dostarczonym przez wystawcę podpisu elektronicznego 

(centrum certyfikacji). 

28. Rozwiązanie zastosowane na platformie aukcji elektronicznych polega na tym, że po 

wprowadzeniu do systemu postąpienia, wygenerowany zostaje dokument PDF opisujący 

ofertę Wykonawcy. Dokument ten należy pobrać (zapisać na dysku lokalnym), a następnie 

podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę 

podpisu elektronicznego i odesłać podpisany dokument do systemu aukcyjnego. System 

dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego - w przypadku pozytywnej 

weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte. 

UWAGA: Wygenerowany przez system plik należy zapisać na dysku. Pliku po 

pobraniu na dysk przez przeglądarkę internetową nie należy zapisywać za pomocą 

żadnego innego programu, ponieważ może to spowodować naruszenie 

integralności poprzez zmianę wewnętrznej struktury dokumentu PDF. W 

konsekwencji dokument nie przejdzie pozyt dokumentów i dokument nie zostanie 

przyjęty przez Platformę. 

29.  Wiadomości przesyłane za pośrednictwem platformy aukcji elektronicznych: 

1) system umożliwia przesyłanie wiadomości bezpośrednio pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. Wiadomości te, dostępne są na platformie aukcji elektronicznych, po 

wcześniejszym zalogowaniu. Dostęp do wiadomości możliwy jest wyłącznie z 

poziomu zakładki Moje wiadomości (zakładka z lewej strony ekranu). Z tego poziomu 

można również odpowiedzieć bezpośrednio na otrzymaną wiadomość, 

2) wysyłanie wiadomości odbywa się z poziomu konkretnej aukcji, poprzez wybranie 

polecenia „Wyślij wiadomość” (na górze ekranu). 

30.  Sposób składania postąpień w toku aukcji: 

1) Wykonawcy składają oferty (postąpienia) elektronicznie, pozostając w trybie 

bezpośredniego połączenia ze stroną internetową https://aukcie.uzp.qov.pl 

2) składanie postąpień jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie, 

3) składanie postąpień odbywa się z poziomu zakładki: „Moje aukcje", w widoku 

„Oferta”,  

4) w celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie „Złóż postąpienie” 

znajdujące się obok danego kryterium, a następnie wprowadzić oferowane warunki 

oferty j nacisnąć polecenie „Zmień", 



5) system wskazuje przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych 

zmianach. Czynność wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do 

uzyskania odpowiedniej punktacji, 

6) wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia „Zapisz", 

7) należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w 

formacie PDF), a następnie podpisać elektronicznie za pomocą oprogramowania 

dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego i odesłać podpisany 

dokument do systemu, 

8) system dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego - w przypadku 

pozytywnej weryfikacji, postąpienie zostanie przyjęte. 

31.  Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria 

oceny ofert wskazanych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników 

aukcji elektronicznej. 

UWAGA: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie są zobowiązani do 

udziału w aukcji elektronicznej. W takiej sytuacji oferty Wykonawców zaproszonych, 

a nie biorących udziału w aukcji będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji 

na równi z ofertami tych Wykonawców, którzy zdecydują się na składanie postąpień 

w toku aukcji. 


