
 

 
REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA 

PORTALU ALIZE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PRZETARGI 

 
 

§1 Postanowienia ogólne 
 

1. Regulamin określa zasady świadczenia e-Usług polegających na udostępnianiu 
oprogramowania komputerowego „Alize Zamówienia Publiczne – Przetargi” 
(Oprogramowania) zainstalowanego na Portalu: 

https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl 

którego zarządzającym jest Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, do obsługi 
komunikacji, w formie elektronicznej, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w rozumieniu 
przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem 
strony internetowej: https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl w formie, która 
umożliwia jego uzyskanie (pobranie), utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. Użytkownik 
powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług 

3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z akceptacją 
warunków niniejszego Regulaminu. 

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu 
od chwili podjęcia czynności, wskazanych powyżej. 

5. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie 

6. Świadczenie usług na Portalu warunkowane jest zaakceptowaniem przez Wykonawcę 
warunków Regulaminu. 
 

 
§2 Przedmiot regulacji 

 
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, za pośrednictwem strony www dostępnej w 
Internecie pod adresem: https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl oraz warunki 
świadczenia takich Usług. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania 
oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych 
ustaw, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Starostwa 
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści 
mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać 
zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku przesłania takich 
treści, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim ma prawo wystąpić na drogę prawną z 
roszczeniem odszkodowawczym, zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego. 

  
  

§3 Definicje 
 

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określa zasady korzystania z Oprogramowania polegającej 
na udostępnianiu Oprogramowania komputerowego do obsługi komunikacji w formie 

https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl/
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elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w rozumieniu przepisów Ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Oprogramowanie („Alize Zamówienia Publiczne – Przetargi”) – program komputerowy w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), służące do obsługi komunikacji pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
przez Zamawiającego, udostępniane w ramach usługi świadczonej na podstawie Regulaminu. 

3. Producent – spółka Soft Garden sp. z o.o. działająca pod adresem ul. Chmielna 2, 00-020 
Warszawa - Właściciel Oprogramowania. 

4. Portal zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl - Oprogramowanie „Alize Zamówienia 
Publiczne – Przetargi” zainstalowane na infrastrukturze informatycznej Starostwa 
Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim 

5. Serwis - internetowy dostęp do Portalu pod adresem ………………………………… 
6. Usługa – usługa dostępu do Serwisu świadczona na podstawie Regulaminu. 
7. Zamawiający – Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim 
8. Wykonawca – podmiot ubiegający się o pozyskanie zamówienia publicznego korzystający z 

Serwisu celem elektronicznej komunikacji z Zamawiającym zgodnie z przepisami Ustawy 
Prawo zamówień publicznych wraz z wymogami Rozporządzenia. 

9. Konta Użytkownika Zamawiającego – indywidualne, elektroniczne konta w ramach Serwisu, 
zarządzane przez Zamawiającego, aktywowane dla Zamawiającego w celu umożliwienia 
korzystania przez niego z usług Serwisu. 

10. Konto Użytkownika Wykonawcy - indywidualne, elektroniczne konta w ramach Serwisu 
stworzone samodzielnie przez Wykonawcę w celu umożliwienia korzystania przez niego z 
usług Serwisu w postępowaniach przeprowadzanych przez Zamawiającego. 

 
 

§4 Producent Oprogramowania  
 

1. Producent oświadcza, że Zamawiający posiada licencję Oprogramowania w zakresie 
niezbędnym do uruchomienia Serwisu i świadczenia Usługi dla Wykonawcy. 

2. Oprogramowanie oraz poszczególne elementy w nim użyte są objęte ochroną wynikającą z 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr. 90, poz. 631 z późn. zm.).  

3. Korzystanie z Oprogramowania nie oznacza nabycia przez Zamawiającego jakichkolwiek 
praw do dóbr niematerialnych w postaci utworów w nim zawartych w rozumieniu ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający i Wykonawca może korzystać z tych 
utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych. 

4. Producent nie rości sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej w 
Oprogramowaniu. 

5. Producent udziela Zamawiającemu odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z 
Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na okres 5 (pięciu) lat i tylko i wyłącznie w 
ramach korzystania z Serwisu.  

6. Licencja uprawnia Zamawiającego do przeprowadzania postępowań na udzielenie 
zamówienia publicznego zgodnie z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiającemu nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania 
Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania Wykonawcom w 
zakresie niezbędnym do realizacji Postępowań zgodnie z wymogami Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

https://zamowieniapubliczne.powiatlidzbarski.pl/


8. Producent zapewnia, że w ramach Oprogramowania zastosowane zostały mechanizmy 
zapewniające: 

8.1 Bezpieczeństwo dostępu do danych poprzez zastosowanie szyfrowania danych w 
sposób uniemożliwiający ich odszyfrowanie przez osoby niepowołane poprzez 
zastosowanie zaawansowanego mechanizmu 

8.2 Pewność terminu złożenia dokumentów – poprzez wykorzystanie usługi znakowania 
czasem oraz mechanizmów elektronicznej skrzynki podawczej (w tym generowania 
urzędowego potwierdzenia odbioru UPO). 

9. Odpowiedzialność Producent wobec Wykonawców jest wyłączona. 

 

§5 Warunki świadczenia Usługi 

 
1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatnie. 

2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system 
teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, następujących minimalnych wymagań 
technicznych: 

2.1 przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome, Firefox, 

2.2 system operacyjny Windows 7 i późniejsze 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu 
spowodowane: 

3.1 jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Wykonawcę, w tym jego niedozwoloną 
modyfikacją, 

3.2 wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego 
Użytkownika Wykonawcy, 

3.3 działaniem siły wyższej. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania Kont 
Wykonawcy, przez Wykonawcę, osobom trzecim. 

 
§6 Odpowiedzialność Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do ochrony Kont Użytkowników Wykonawcy przed użyciem 

przez osoby niepowołane.  

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania Kont 
Wykonawcy, przez Wykonawcę, osobom trzecim. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania cyklicznych zabezpieczeń (backupów) danych. 

 
§7 Reklamacje, zgłaszanie wad, infolinia 

 
1. Wykonawcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług 

oraz zgłaszanie wad na następujący adres e-mailowy …………………….. 

2. Producent rozpatruje reklamację Klienta w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym 
niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Klientowi pocztą elektroniczną. 

 
§8 Postanowienia końcowe 

 
1. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo 

obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2018 r. 


