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1 Przedmiot i cel dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest udostępnienie szczegółowej instrukcji użytkownika 

opisującej moduł wykonawców. Zakres instrukcji obejmuje opis obszarów funkcjonalnych 

oraz akcji, które może podjąć wykonawca w systemie. Zawarto również słownik pojęć 

wykorzystywanych w aplikacji oraz instrukcji, w celu ujednoznacznienia stosowanych 

określeń oraz ułatwienia ich zrozumienia. 
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2 Słownik pojęć 

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy (definicja z Prawa Zamówień 
Publicznych). 

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 
lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (definicja z Prawa Zamówień 
Publicznych). 

Użytkownik – ogólne pojęcie określające osobę posiadającą konto w systemie. Mianem 
użytkownika określa się zarówno wykonawcę, zamawiającego jak i administratora. 

Kontrahent – Wykonawca który został wyłoniony, w drodze postępowania o zamówienie 
publiczne, do realizacji zamówienia 

Zamówienie – Zamówienia publiczne (kontrakty publiczne), to wszelkie odpłatne 
świadczenia umowne niepieniężne zamawiane przez jednostki sektora publicznego lub 
wyjątkowo przez inne podmioty w celu realizacji zadań publicznych. 

Tryb zamówienia – Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według PZP. 
Rozróżnia się następujące tryby: 

 Przetarg nieograniczony 

 Przetarg ograniczony 

 Negocjacje z ogłoszeniem 

 Negocjacje bez ogłoszenia 

 Dialog konkurencyjny 

 Zamówienie z wolnej ręki 

 Zapytanie o cenę 

 Licytacja elektroniczna 

Status zamówienia – określenie etapu na którym znajduje się zamówienie. Zmienia się w 
ramach czasu określonych przez zamawiającego i definiuje cechy oraz zachowanie związane 
z danym zamówieniem. W systemie wyróżniamy następujące stany: 

 Nieopublikowane – możliwy do edycji szablon zamówienia, dostępny jedynie dla 
autora i niewidoczny publicznie 

 Opublikowane – etap, w którym w zależności od trybu przetargu, wykonawcy mogą 
składać wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, bądź składać postąpienia 

 Aukcja – etap w ramach stanu opublikowanego, wyłączny dla przetargu w trybie 
ograniczonym, nieograniczonym bądź negocjacji z ogłoszeniem. Pozwala na wysyłanie 
postąpień przez wykonawców.  

 Licytacja – etap w ramach stanu opublikowanego, wyłączny dla przetargu w trybie 
licytacji elektronicznej. Pozwala na wysyłanie postąpień przez wykonawców. 

 Zakończone – etap w którym zamawiający formalnie zamyka zamówienie zawierając 
umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

 Zamknięte – końcowy etap zamówienia, istniejący w celach archiwalnych  

Przetarg pozaustawowy – tryb przetargu określający przetarg nie zdefiniowany formalnie w 
Prawie Zamówień Publicznych. Odbywa się na zasadzie konkursu ofert. 
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Licytacja elektroniczna – tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza 
umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych 
danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne 
korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji. (definicja z Prawa 
Zamówień Publicznych) 

Przetarg nieograniczony - tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy (definicja 
z Prawa Zamówień Publicznych) 

Przetarg ograniczony – tryb udzielenia zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne 
ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w 
przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert (definicja z Prawa 
Zamówień Publicznych). 

Negocjacje z ogłoszeniem – tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym 
ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w 
postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi 
negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert (definicja z Prawa Zamówień 
Publicznych). 

Licytacja – nazwa jednego z etapów, wyłącznego dla trybu Licytacji elektronicznej i 
pozwalającego na przebijanie się postąpieniami przez wykonawców. 

Aukcja elektroniczna – instrument pozwalający wykonawcom poprawić oferty złożone w 
toku przetargu ograniczonego, przetargu nieograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem 

Oferta – Oświadczenie wykonawcy do wykonania zlecenia zawartego w zamówieniu.  

Wniosek – zestaw informacji podanych przez wykonawcę, który chce zostać dopuszczony do 
udziału w przetargu 

Akceptacja/Odrzucenie wniosku – proces w którym zamawiający określa, czy dany 
wykonawca powinien zostać dopuszczony do udziału w przetargu 

Najkorzystniejsza oferta – Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę, która 
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną (definicja z Prawa Zamówień 
Publicznych). 

Postąpienie – oferta złożona przez wykonawcę w odpowiedzi na aukcję elektroniczną, bądź 
etap licytacji w przetargu w trybie licytacji elektronicznej 

Kryteria oceny oferty – jest to lista mierników służących za podstawę do obliczenia oceny 
całościowej oferty w ramach danego zamówienia. 

CPV – Wspólny Słownik Zamówień (CPV) jest ujednoliconym systemem klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Obejmuje on nazwy dostaw, usług i robót budowlanych, którym przypisane zostały określone 
9-cyfrowe kody. 

Wiadomość – Wiadomość przesyłana pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. Wiadomość 
dodatkowo powiązana jest z zamówieniem, w ramach którego toczy się dialog. Wiadomość 
posiada status czy została przeczytana. 
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Komunikat – Wiadomość przesyłana automatycznie przez system w reakcji na określone 
zdarzenia, np. zmiana statusu wniosku 

Grupa – zestawienie jednej lub większej ilości ról, charakterystycznych dla danej grupy 
użytkowników systemu. 

Rola – zbiór uprawnień i ograniczeń nadawanych użytkownikowi w ramach systemu. Role 
definują pewien obszar kompetencji. 

PZP – (prawo zamówień publicznych) polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca 
kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi 
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3 Obszary 

Interfejs aplikacji jest podzielony na cztery główne obszary funkcjonalne, reprezentujące 
odrębne działy aplikacji: 

 Logo i Ułatwienia dostępu 

 Menu główne 

 Menu użytkownika 

 Okno główne 

 
Rys. 1 Interfejs 

3.1 Logo i Ułatwienia dostępu 

Obszar zawiera funkcjonalność pozwalającą na korzystanie z systemu osobom o słabym 
wzroku. Pozwala na zmianę wielkości czcionki oraz kontrastu strony. 

 
Rys. 2 Logo i Ułatwienia dostępu 

3.1.1 Czcionka 

Zmiana wielkości wyświetlanej czcionki odbywa się poprzez kliknięcie jednej z trzech liter 

„A”:  

W kolejności od lewej strony, wyróżniamy wielkości: 

 Bardzo duża 

 Duża 

 Normalna 

Standardowo, po załadowaniu strony ustawiana jest wielkość normalna: 
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Rys. 3 Czcionka standardowa 

Dla porównania, strona z ustawioną czcionką „Bardzo dużą” wygląda następująco: 

 
Rys. 4 Czcionka Bardzo duża 

3.1.2 Kontrast 

Aby zmienić kontrast elementów strony, należy wybrać jeden z czarno-białych przycisków: 

. Czarny przycisk ustawia stronę w tryb wysokiego kontrastu, 
natomiast biały przywraca ustawienia standardowe. Po wybraniu trybu wysokiego kontrastu, 
strona wygląda następująco: 

 
Rys. 5 Wysoki kontrast 

3.2 Okno główne 

Obszar będący najważniejszą częścią interfejsu, wyświetla odpowiedni formularz w 
zależności od nawigacji użytkownika po aplikacji. 
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Rys. 6 Okno główne 

3.3 Menu główne 

Jest to obszar wspólny dla wszystkich użytkowników systemu, zawiera funkcjonalność 
dedykowaną dla konta użytkownika – zarządzanie otrzymywanymi komunikatami i 
powiadomieniami systemowymi, korespondencją z zamawiającymi oraz ustawienia konta. 

 
Rys. 7 Menu główne 

3.3.1 Strona główna 

Zawiera listę zamówień, dla których wykonawca złożył wniosek. 

 
Rys. 8 Strona główna 

3.3.2 Wiadomości 

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie korespondencją z zamawiającymi. Pozwala 
użytkownikowi na odczyt oraz wysłanie wiadomości do zamawiającego będącego autorem 
wybranego zamówienia. Każda nowa wiadomość jest oznaczona czarną kopertą. Wiadomości 
odczytane oznaczane są kopertą białą. Można pobrać elektroniczną kopię każdej z 
wiadomości oraz przejść do zamówienia, którego dotyczy. 
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Rys. 9 Lista wiadomości 

3.3.3 Powiadomienia 

Moduł zawierający wszystkie powiadomienia przesyłane przez system. Pozwala na odczyt 
powiadomień oraz pobieranie ich elektronicznej kopii. 

 
Rys. 10 Lista powiadomień 

3.3.4 Komunikaty 

Moduł zawierający wszystkie komunikaty przesyłane przez system. Pozwala na odczyt 
komunikatów oraz pobieranie ich elektronicznej kopii. 
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Rys. 11 Lista komunikatów 

3.3.5 Ustawienia 

Dział udostępnia użytkownikowi możliwość modyfikacji danych związanych z jego kontem, 
takich jak: 

 Login 

 E-mail 

 Hasło 

 
Rys. 12 Ustawienia użytkownika 

3.4 Menu użytkownika 

Menu udostępniające funkcjonalność związaną ściśle z daną rolą użytkownika – posiada inne 
opcje w przypadku administratora oraz zamawiającego.  
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Rys. 13 Menu użytkownika 

3.4.1 Złożone wnioski 

Dział „Złożone wnioski” zawiera zamówienia dla których wykonawca złożył wniosek. W 
zależności od stanu, w którym znajduje się zamówienie, udostępnia funkcjonalność 
przeglądania przebiegu zamówienia bądź składania postąpień i kontaktu z zamawiającym 
będącym autorem zamówienia. 

 
Rys. 14 Lista zamówień ze złożonymi wnioskami 

3.4.2 Wszystkie zamówienia 

Dział „Wszystkie zamówienia” zawiera zamówienia, z którymi wykonawca nie jest w żaden 
sposób powiązany. W zależności od stanu, w którym znajduje się zamówienie, udostępnia 
funkcjonalność przeglądania przebiegu zamówienia bądź składania postąpień i kontaktu z 
zamawiającym będącym autorem zamówienia. 

 
Rys. 15 Lista zamówień w których wykonawca nie złożył wniosku 
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4 Instrukcja 

4.1 Logowanie do aplikacji 

4.1.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Posiadanie aktywnego konta użytkownika w systemie 

4.1.2 Scenariusz 

a) Wchodzimy stronę główną aplikacji pod adresem http://zp.wolski.med.pl 
b) Z menu użytkownika wybieramy „Zaloguj” 

 

 
Rys. 16 Przycisk logowania 

c) Formularz o nazwie „Standardowe logowanie” wypełniamy za pomocą nazwy 
użytkownika oraz hasła. 
 

 
Rys. 17 Okno logowania 

a. Podanie nieprawidłowych danych skutkuje wyświetleniem komunikatów 
błędu na czerwono 
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Rys. 18 Podanie nieprawidłowych danych logowania 

b. Jeżeli jest to pierwsze logowanie to wymagane jest podanie nowego hasła ze 
względów bezpieczeństwa. W polu „Hasło” należy wpisać hasło otrzymane 
drogą mailową, natomiast w pola „Nowe hasło” i „Powtórz hasło” należy 
wpisać hasło, którym użytkownik będzie się logował w późniejszym okresie 
stosowania aplikacji.  
 

 
Rys. 19 Zmiana hasła przy pierwszym logowaniu 

c. Zaznaczenie opcji „Zapamiętaj mnie” podczas logowania spowoduje, że 
użytkownik nie będzie musiał podawać nazwy użytkownika i hasła nawet po 
wyłączeniu przeglądarki. Zapamiętywanie sesji użytkownika działa do 
momentu ręcznego wylogowania przez użytkownika. 
 

 
Rys. 20 Opcja "Zapamiętaj mnie" 

d) Po podaniu poprawnych danych logowania użytkownika zostanie przeniesiony do 
listy wszystkich zamówień publicznych 
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4.2 Wylogowanie z aplikacji 

4.2.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego 

4.2.2 Scenariusz 

a) Z lewego menu wybieramy „Wyloguj” 
 

 
Rys. 21 Przycisk "Wyloguj" 

b) Po kliknięciu „Wyloguj” użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania. 

4.3 Zmiana wielkości czcionki 

4.3.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego lub niezalogowanego 

 Strona działa w trybie standardowej (najmniejszej) wielkości czcionki 

4.3.2 Scenariusz 

a) Na panelu ułatwień dostępu klikamy literę symbolizującą czcionkę dużą lub bardzo 
dużą 

 
Rys. 22 Panel Ułatwień dostępu - czcionka standardowa 

b) Po kliknięciu przycisku strona przechodzi w tryb czcionki dużej lub bardzo dużej 
c) Aby przywrócić standardowy rozmiar czcionki należy kliknąć literę symbolizującą 

czcionkę normalną 

 
Rys. 23 Panel Ułatwień dostępu - czcionka bardzo duża 
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4.4 Zmiana kontrastu 

4.4.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego lub niezalogowanego 

 Strona działa w trybie standardowego kontrastu 

4.4.2 Scenariusz 

a) Na panelu ułatwień dostępu klikamy czarną ikonę zmiany kontrastu 
  

 
Rys. 24 Panel Ułatwień dostępu - standardowy kontrast 

b) Po kliknięciu przycisku strona przechodzi w tryb wysokiego kontrastu 
c) Aby przywrócić standardowe kolory należy kliknąć białą ikonę zmiany kontrastu 

 
Rys. 25 Panel Ułatwień dostępu - wysoki kontrast 

4.5 Odczyt wiadomości 

4.5.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego  

 Użytkownik posiada przynajmniej jedną wiadomość do odczytu 

4.5.2 Scenariusz 

a) W menu głównym klikamy przycisk „Wiadomości” 

 
Rys. 26 Przycisk wiadomości 

a. Jeżeli w skrzynce odbiorczej istnieją nieprzeczytane wiadomości, ich ilość 

będzie sygnalizowana odpowiednią liczbą obok przycisku: . W przeciwnym 
wypadku, obok przycisku nie będzie żadnej liczby. 

b) Na formularzu listy wiadomości klikamy przycisk „Pokaż wiadomość” dla wybranej 
pozycji 
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Rys. 27 Wyświetlanie szczegółów wiadomości 

a. Jeżeli wiadomość została wcześniej oznaczona jako przeczytana, będzie to 

symbolizowane za pomocą białej koperty:  
b. Wiadomości, które nie zostały jeszcze otwarte, będą wyświetlane z symbolem 

koperty czarnej:  
c) Treść oraz szczegóły wiadomości są wyświetlane w osobnym oknie „popup” 

a. Każda wiadomość oznaczona jako nie przeczytana, posiada w oknie 
szczegółów przycisk „Oznacz jako przeczytana”. Kliknięcie tego przycisku 
spowoduje zamknięcie wiadomości i oznaczenie jej białą kopertą. 

 
Rys. 28 Szczegóły wiadomości 

b. Istnieje opcja wyświetlenia zamówienia którego dotyczy wiadomość przy 
pomocy przycisku „Przejdź do zamówienia” 

4.6 Wysłanie wiadomości 

4.6.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego  

 Musi istnieć przynajmniej jedno zamówienie opublikowane 
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4.6.2 Scenariusz 

a) W menu głównym klikamy przycisk „Wiadomości” 

 
Rys. 29 Przycisk wiadomości 

b) Na dole formularza z listą wiadomości klikamy przycisk „Nowa wiadomość” 

 
Rys. 30 Przycisk nowej wiadomości 

c) Formularz tworzenia nowej wiadomości wypełniamy danymi: 
a. Tytuł (Wymagane) 
b. Treść (Wymagane) 
c. Przedmiot zamówienia (Wymagane) 
d. Załącznik (Opcjonalne) 

i. Dodanie załącznika odbywa się poprzez naciśnięcie na formularzu 

przycisku „Dodaj dokument”  i wybranie w dialogu pliku 
do załączenia. 

ii. Każdy dodany załącznik może zostać usunięty przy pomocy przycisku 
„X”: 

 
Rys. 31 Usuwanie załącznika 

d) Dostarczenie wiadomości autorowi zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie 
przycisku „Wyślij wiadomość” 
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Rys. 32 Tworzenie wiadomości 

a. W przypadku nie wypełnienia co najmniej jednego z wymaganych pól, 
użytkownik jest o tym notyfikowany podczas próby wysłania wiadomości: 

 
Rys. 33 Walidacja 

e) Po wysłaniu wiadomości użytkownik zostaje przeniesiony do formularza z listą 
wiadomości. 

4.6.3 Scenariusz alternatywny 

a) W menu użytkownika klikamy przycisk „Wszystkie zamówienia” lub „Złożone 
wnioski” 

http://www.lgbs.pl/


Automatyzacja obsługi zamówień publicznych  

Instrukcja obsługi dla Wykonawcy, wersja 1.3  

www.lgbs.pl © LGBS Polska sp. z o.o. 23 / 35 

 
Rys. 34 Menu użytkownika - Zamówienia 

b) Klikamy przedmiot wybranego zamówienia 

 
Rys. 35 Lista zamówień – wybrane zamówienie 

c) Klikamy przycisk „Nowa wiadomość” na dole opisu zamówienia 

 
Rys. 36 Przycisk nowej wiadomości 

d) Dalsza część scenariusza pokrywa się ze scenariuszem podstawowym od podpunktu 
c) 

4.7 Pobranie kopii wiadomości 

4.7.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego  
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 Użytkownik posiada przynajmniej jedną wiadomość do odczytu 

4.7.2 Scenariusz 

a) W menu głównym klikamy przycisk „Wiadomości” 

 
Rys. 37 Przycisk wiadomości z notyfikacją 

a. Jeżeli w skrzynce odbiorczej istnieją nieprzeczytane wiadomości, ich ilość 

będzie sygnalizowana odpowiednią liczbą obok przycisku: . W przeciwnym 
wypadku, obok przycisku nie będzie żadnej liczby. 

b) Na formularzu listy wiadomości klikamy przycisk „Pokaż wiadomość” dla wybranej 
pozycji 

 
Rys. 38 Wyświetlanie szczegółów wiadomości 

 

a. Jeżeli wiadomość została wcześniej oznaczona jako przeczytana, będzie to 

symbolizowane za pomocą białej koperty:  
b. Wiadomości, które nie zostały jeszcze otwarte, będą wyświetlane z symbolem 

koperty czarnej:  
c) Treść oraz szczegóły wiadomości są wyświetlane w osobnym oknie „popup” 
d) Klikamy przycisk „Drukuj” 

 
Rys. 39 Przycisk drukowania 

4.8 Odczyt powiadomienia 

4.8.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 
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 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego  

 Użytkownik posiada przynajmniej jedno powiadomienie do odczytu 

4.8.2 Scenariusz 

Scenariusz postępowania podczas odczytu powiadomienia jest analogiczny do przypadku 
odczytu wiadomości. Niewielkimi różnicami w tym przypadku są: 

 Nazewnictwo – występuje słowo „powiadomienie” zamiast słowa „wiadomość” 

4.9 Pobranie kopii powiadomienia 

4.9.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego  

 Użytkownik posiada przynajmniej jedno powiadomienie do odczytu 

4.9.2 Scenariusz 

Scenariusz postępowania podczas pobrania kopii powiadomienia jest analogiczny do 
przypadku pobrania kopii wiadomości. Niewielkimi różnicami w tym przypadku są: 

 Nazewnictwo – występuje słowo „powiadomienie” zamiast słowa „wiadomość” 

4.10 Odczyt komunikatu 

4.10.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego lub niezalogowanego 

 W systemie istnieje co najmniej jeden komunikat do odczytu 

4.10.2 Scenariusz 

Scenariusz postępowania podczas odczytu komunikatu jest analogiczny do przypadku 
odczytu wiadomości. Niewielkimi różnicami w tym przypadku są: 

 Nazewnictwo – występuje słowo „komunikat” zamiast słowa „wiadomość” 

 Funkcjonalność – nie ma podanej liczby nieprzeczytanych komunikatów 

 Funkcjonalność – nie istnieje możliwość oznaczenia komunikatu jako przeczytanego 

 

4.11 Pobranie kopii komunikatu 

4.11.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego lub niezalogowanego 

 W systemie istnieje co najmniej jeden komunikat do odczytu 
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4.11.2 Scenariusz 

Scenariusz postępowania podczas pobierania kopii komunikatu jest analogiczny do 
przypadku pobierania kopii wiadomości. Niewielkimi różnicami w tym przypadku są: 

 Nazewnictwo  
o Słowo „komunikat” zamiast słowa „wiadomość” 

 Funkcjonalność 
o Nie ma podanej liczby nieprzeczytanych komunikatów 
o Nie istnieje możliwość oznaczenia komunikatu jako przeczytanego 

4.12 Zmiana loginu 

4.12.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego 

4.12.2 Scenariusz 

a) W menu głównym klikamy przycisk „Ustawienia” 

 
Rys. 40 Przycisk ustawień 

b) Na formularzu ustawień użytkownika wpisujemy żądaną nazwę użytkownika i klikamy 
przycisk „Zmień login” 

 
Rys. 41 Obszar zmiany nazwy użytkownika 

a. W przypadku podania niedozwolonej nazwy, pojawi się stosowny komunikat 
przy próbie zatwierdzenia zmian 
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Rys. 42 Walidacja zmiany nazwy użytkownika 

b. Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, użytkownik zostanie poinformowany 
o pomyślnej zmianie nazwy użytkownika 

 
Rys. 43 Komunikat pomyślnej zmiany nazwy użytkownika 

4.13 Zmiana adresu e-mail 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego 

4.13.1 Scenariusz 

Scenariusz postępowania podczas zmiany adresu e-mail jest analogiczny do przypadku 
zmiany nazwy użytkownika, Niewielkimi różnicami w tym przypadku są: 

 Wykorzystane pola i przyciski  
o Pole „Adres e-mail”  
o Przycisk „Zmień adres e-mail” 

4.14 Zmiana hasła 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 Działanie w systemie w ramach użytkownika zalogowanego 

4.14.1 Scenariusz 

Scenariusz postępowania podczas zmiany hasła jest analogiczny do przypadku zmiany nazwy 
użytkownika, Niewielkimi różnicami w tym przypadku są: 

 Wykorzystane pola i przyciski  
o Pole „Stare hasło” 
o Pole „Nowe hasło” 
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o Pole „Powtórz nowe hasło” 
o Przycisk „Zmień hasło” 

Zmiana hasła obejmuje sprawdzanie zgodności hasła starego, nowego oraz powtórzonego 
nowego. 

4.15 Wyświetlenie listy zamówień, w których wykonawca złożył wniosek 

4.15.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 W systemie musi istnieć co najmniej jedno zamówienie, dla którego wykonawca 
złożył wniosek lub został zaproszony 

 Zamówienie to musi posiadać jeden ze statusów: 
o Opublikowane 
o Zakończone 
o Zamknięte 
o Archiwalne – tylko w przypadku, gdy wykonawca ma prawo oglądania 

zamówień archiwalnych 

4.15.2 Scenariusz 

a) W menu użytkownika klikamy przycisk „Złożone wnioski” 

 
Rys. 44 Przycisk zamówień dla których złożono wniosek 

b) W aplikacji zostaje wyświetlona lista zamówień 
a. Zamówienia wyświetlane są różną czcionką, w zależności od statusu, w 

którym znajduje się zamówienie: 
i. Normalna – Opublikowane 

ii. Kursywa – Zakończone 
iii. Pogrubienie - Zamknięte 
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4.16 Wyświetlenie listy zamówień, w których wykonawca nie złożył 
wniosku 

4.16.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 W systemie musi istnieć co najmniej jedno zamówienie , dla którego wykonawca nie 
złożył wniosku lub nie został zaproszony 

 Zamówienie to musi posiadać jeden ze statusów: 
o Opublikowane 
o Zakończone 
o Zamknięte 

4.16.2 Scenariusz 

a) W menu użytkownika klikamy przycisk „Wszystkie zamówienia” 

 
Rys. 45 Przycisk zamówień, dla których nie złożono wniosku 

b) W aplikacji zostaje wyświetlona lista zamówień 
a. Zamówienia wyświetlane są różną czcionką, w zależności od statusu, w 

którym znajduje się zamówienie: 
i. Normalna – Opublikowane 

ii. Kursywa – Zakończone 
iii. Pogrubienie - Zamknięte 

4.17 Wyświetlenie szczegółów zamówienia 

4.17.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 W systemie musi istnieć co najmniej jedno zamówienie 

 Zamówienie to musi posiadać jeden ze statusów: 
o Opublikowane 
o Zakończone 
o Zamknięte 
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4.17.2 Scenariusz 

a) W menu użytkownika klikamy przycisk „Wszystkie zamówienia” lub „Złożone 
wnioski” 

 
Rys. 46 Obszar przycisków do listy zamówień 

b) Klikamy przedmiot wybranego zamówienia 

 
Rys. 47 Lista zamówień - wybrane zamówienie 

c) W aplikacji zostaje wyświetlona strona ze szczegółami zamówienia 

4.18 Pobranie kopii szczegółów zamówienia 

4.18.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 W systemie musi istnieć co najmniej jedno zamówienie 

 Zamówienie to musi posiadać jeden ze statusów: 
o Opublikowane 
o Zakończone 
o Zamknięte 
o Archiwalne – tylko w przypadku, gdy wykonawca ma prawo oglądania 

zamówień archiwalnych 

4.18.2 Scenariusz 

a) W menu użytkownika klikamy przycisk „Wszystkie zamówienia” lub „Złożone 
wnioski” 
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Rys. 48 Obszar przycisków do listy zamówień 

b) Klikamy przedmiot wybranego zamówienia 

 
Rys. 49 Lista zamówień - wybrane zamówienie 

c) Klikamy przycisk „Pobierz PDF” na dole opisu zamówienia 

 
Rys. 50 Przycisk pobrania PDF w szczegółach zamówienia 

4.19 Złożenie wniosku 

4.19.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 W systemie musi istnieć co najmniej jedno zamówienie o statusie „Opublikowane” 

 Zamówienie to musi być otwarte 

 Wykonawca nie złożył jeszcze wniosku dla tego zamówienia 
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4.19.2 Scenariusz 

a) W menu użytkownika klikamy przycisk „Wszystkie zamówienia” 

 
Rys. 51 Przycisk zamówień, dla których nie złożono wniosku 

b) Klikamy przedmiot wybranego opublikowanego, otwartego zamówienia 

 
Rys. 52 Lista zamówień - wybrane zamówienie 

c) Klikamy przycisk „Złóż wniosek” na dole opisu zamówienia 

 
Rys. 53 Przycisk złożenia wniosku 

d) Wypełniamy pola nowego wniosku 
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a. Numer wniosku 
b. Wymagane dokumenty - plik 

i. Wymagane dokumenty uzupełnia się klikając przycisk „Dodaj 

dokument” i wybierając plik z okna dialogowego:  
ii. W przypadku podania pliku o nazwie lub formacie niezgodnym z 

wymaganym, otrzymamy stosowny komunikat błędu a pasek 
ładowania stanie się czerwony 

iii. Jeżeli źródło błędu jest inne, użytkownik może ponowić przesłanie 
pliku przyciskiem odświeżenia: 

 
Rys. 54 Błąd wysyłania pliku 

iv. Jeżeli plik załaduje się poprawnie, użytkownik zostanie o tym 
poinformowany zielonym paskiem ładowania oraz podpisem 
„Zakończono wysyłanie” 

 
Rys. 55 Potwierdzenie poprawnego przesłania pliku 

v. Usunięcie załadowanego pliku można zrealizować przyciskiem „X” 
c. Wymagane dokumenty – podpis 

i. Jeżeli plik wymaga załączenia pliku podpisu, poniżej panelu ładowania 
pliku znajduje się panel ładowania podpisu, w którym należy kliknąć 

przycisk  
ii. W przypadku ładowania pliku podpisu obowiązuje weryfikacja nazwy 

pliku analogiczna jak w przypadku ładowania wymaganego dokumentu 
iii. Dodatkowym wymaganiem w tym przypadku jest zgodność nazwy 

pliku podpisu z plikiem wymaganym, przykładowo: Plik wymagany: 
Wniosek.doxc, Plik podpisu: Wniosek.docx.xades 

e) Zatwierdzamy złożenie wniosku przyciskiem „Złóż wniosek” 
a. W przypadku podania nieprawidłowych danych, użytkownik zostanie o tym 

poinformowany na etapie zatwierdzania składanego wniosku 
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Rys. 56 Formularz składania wniosku 

4.20 Złożenie postąpienia w licytacji elektronicznej 

4.20.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 W systemie musi istnieć co najmniej jedno zamówienie o statusie „Opublikowane” 

 Zamówienie to musi być otwarte oraz na etapie składania postąpień 

 Wykonawca złożył do tego zamówienia wniosek oraz został on akceptowany 

4.20.2 Scenariusz 

Scenariusz postępowania podczas składania postąpienia w licytacji elektronicznej jest 
analogiczny do przypadku składania wniosku. Istotnymi różnicami w tym przypadku są: 

 Pola i przyciski: 
o W szczegółach zamówienia klikamy przycisk „Złóż postąpienie” zamiast „Złóż 

wniosek” 
o Podczas składania postąpienia uzupełniamy jedynie pole „wartość”  
o Podczas składania postąpienia zatwierdzamy postąpienie przyciskiem „Złóż 

postąpienie” zamiast „Złóż wniosek” 
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Rys.  57 Formularz złożenia postąpienia 

4.21 Złożenie postąpienia w przetargu ograniczonym, nieograniczonym 
bądź negocjacjach z ogłoszeniem 

4.21.1 Wymagania 

Przed przystąpieniem do wykonania scenariusza należy spełnić następujące wymagania: 

 W systemie musi istnieć co najmniej jedno zamówienie o statusie „Opublikowane” 

 Zamówienie to musi być otwarte oraz na etapie składania postąpień 

 Wykonawca złożył do tego zamówienia wniosek oraz został on akceptowany 

4.21.2 Scenariusz 

Scenariusz postępowania podczas składania postąpienia w przetargu ograniczonym, 
nieograniczonym bądź negocjacjach z ogłoszeniem jest analogiczny do przypadku składania 
postąpienia w licytacji elektronicznej. Istotnymi różnicami w tym przypadku są: 

 Pola i przyciski: 
o Wykonawca wypełnia wartości dla wszystkich kryteriów zdefiniowanych przez 

zamawiającego. Kryteria te są definiowane przez zamawiającego na etapie 
tworzenia zamówienia, dlatego nie można jednoznacznie określić jakie 
kryterium musi zostać podane. 
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