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beSmartPZP to Portal e-Usług do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych. 

beSmartPZP czyli kompleksowa obsługa elektronicznego procesu zamówień publicznych, to:  

• usługa oparta na sprawdzonym i znanym rozwiązaniu firmy Portal PZP Sp. z o.o.; 

• dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej w modelu SaaS (ang. Software as a 

Service); 

• rozbudowane, zaawansowane narzędzia monitorujące i zabezpieczające dostęp do usługi 

beSmartPZP; 

• stały monitoring gwarantujący wysoką dostępność systemu i poziom świadczenia usługi; 

• wsparcie techniczne, infolinia. 

beSmartPZP spełnia wymagania zgodne z: 

• ustawą Prawo Zamówień Publicznych; 

• rozporządzeniem w sprawie e-zamówień; 

• ochroną danych osobowych w zakresie RODO. 

 

Proponowane przez NASK SA rozwiązanie, oferowane w modelu SaaS, oznacza że system 

zainstalowany jest na zasobach spółki NASK SA, w nowoczesnym i bezpiecznym centrum danych. 

beSmartPZP opiera się na: 

• bezpieczeństwie w warstwie fizycznej – NASK SA Data Center: 
▪ dwa niezależne centra danych NASK SA o w pełni redundantnych 

infrastrukturach;  
▪ bezpieczna odległość geograficzna obu lokalizacji; 
▪ wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego; 
▪ wydajna infrastruktura sieciowa oparta na zduplikowanych łączach 

światłowodowych. 
• bezpieczeństwie na poziomie systemu – NASK SA Cloud: 

▪ nadmiarowa chmura zasobów w dwóch niezależnych centrach danych NASK SA; 

▪ platforma oparta o technologię wysokiej dostępności High Avalibility; 

▪ wydajne i skalowalne zasoby serwerowe i macierzowe; 

▪ monitoring dostępności systemów w NASK SA Network Operation Center; 

▪ monitoring bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów w NASK SA Security 

Operation Center.   
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Istotne elementy bezpieczeństwa systemu: 

• szyfrowanie ofert i wniosków oparte o klucze RSA - zgodność z projektem Ministerstwa 

Cyfryzacji; 

• brak przechowywania informacji potrzebnych do odszyfrowania zawartości ofert oraz nie 

przekazywanie ich do systemu; 

• procedura logowania i weryfikacji wykorzystująca dedykowane karty kryptograficzne; 

• proces logowania, weryfikacji i szyfrowania oparty o klucze publiczne i prywatne zapisane 

na zewnętrznych nośnikach jakimi są karty kryptograficzne zamawiającego; 

• proces logowania dodatkowo monitorowany i zabezpieczony przez wewnętrzne systemy 

NASK SA; 

• wykorzystanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego; 

• skanowanie antywirusowe załączników; 

• zróżnicowane poziomy dostępu dla poszczególnych użytkowników zamawiającego i 

wykonawcy; 

• 24-godzinny pełny monitoring dostępności systemu za poprzez NASK SA Network 

Operation Center; 

• gwarancje SLA – dostępność 99,5%; 

• integracja systemu z Głównym Urzędem Miar w celu weryfikacji czasu rzeczywistego – 

gwarancja neutralności w przypadku podważania czasu złożenia oferty; 

• profesjonalne i bezpieczne centrum danych NASK SA. 

  beSmartPZP kluczowe funkcjonalności: 

• pełna elektroniczna komunikacja pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami w ramach 

wszystkich trybów postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę PZP oraz postępowań 

regulaminowych o wartości poniżej 30 tys. euro; 

• elektroniczne przesyłanie oświadczeń, w tym JEDZ; 

• archiwum elektroniczne; 

• moduł raportowania; 

• moduł Rażąco Niska Cena (RNC); 

• moduł Antyfraud. 

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usługi  

beSmartPZP jest aplikacją internetową dostępną za pośrednictwem standardowej przeglądarki 

internetowej i do jego obsługi niezbędne jest wyposażenie stacji roboczej w: 

• przeglądarkę internetową (Internet Explorer 11, Firefox ver. 46 i późniejsze, Chrome ver. 
45 i późniejsze, Opera ver. 37 i późniejsze); 
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• oprogramowanie Java ver. 1.8 (instalowane jest automatycznie w przeglądarce 
internetowej tylko przy pierwszym użyciu systemu); 

• minimum 3 karty z kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz certyfikatem 
komercyjnym. 

 

Dostępne pakiety usługi  beSmartPZP 

Definicje: 

Postępowanie - tryb udzielania przez zamawiającego zamówienia publicznego zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postępowanie regulaminowe - tryb udzielania przez zamawiającego zamówienia publicznego, 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

Pakiety podstawowe 
 

Nazwa usługi 
Pakiet 

Podstawowy 
Pakiet 

Rozszerzony 
Pakiet Łączony* 

Pakiet 
Indywidualny 

Liczba zamawiających 1 1 10 1 

Liczba postępowań 
PZP 

10 nieograniczona 
1 x nieograniczona 

9 x 10 zgodnie z ofertą 

Liczba postępowań 
regulaminowych 
poniżej progu 30 tys. € 

nieograniczona nieograniczona nieograniczona nieograniczona 

Okres abonamentowy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 

Pomoc techniczna 
hotline, formularz 

kontaktowy 
hotline, formularz 

kontaktowy 
hotline, formularz 

kontaktowy 
hotline, formularz 

kontaktowy 

Wsparcie 
merytoryczne 

hotline, formularz 
kontaktowy 

hotline, formularz 
kontaktowy 

hotline, formularz 
kontaktowy 

hotline, formularz 
kontaktowy 

*Pakiet Łączony to oferta dla podmiotów, które nabywają Usługę beSMARTPZP w imieniu własnym i innych 
podmiotów powiązanych (np. gmina dla siebie i dla swoich max. 9 podległych spółek komunalnych). W 
przypadku większej ilości podmiotów powiązanych należy dodatkowo wykupić odpowiednią ilość Pakietów 
Podstawowych. 
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Pakiety dodatkowe  

Pakiety dostępne tylko dla  podmiotów zależnych od zamawiających, którzy posiadają jeden z 
pakietów podstawowych. 
 

Nazwa usługi Pakiet Mini 3 Pakiet Mini 6 

Liczba zamawiających 1 1 

Liczba postępowań PZP z pełną 
elektronizacją komunikacji 

3 6 

Obsługa przesyłania oświadczenia JEDZ w ramach w/w postępowań w ramach w/w postępowań 

Liczba postępowań regulaminowych 
poniżej progu 30 tys. € 

nieograniczone nieograniczone 

Okres abonamentowy 12 miesięcy 12 miesięcy 

Pomoc techniczna hotline, formularz kontaktowy hotline, formularz kontaktowy 

Wsparcie merytoryczne hotline, formularz kontaktowy hotline, formularz kontaktowy 

 
 

Na okres przejściowy, do 18 października 2018 oferujemy Państwu pakiety JEDZ. 
 
Pakiet JEDZ Plus 

W ramach abonamentu 12 miesięcznego daje możliwość przeprowadzenia jednego postępowania 

PZP (każde kolejne jest płatne), nieograniczonej liczby postępowań regulaminowych poniżej progu 

30 tys. €, a także nieograniczonej liczby postępowań w których będzie możliwe przesłanie 

zaszyfrowanego JEDZ, natomiast bez możliwości pełnej komunikacji z wykonawcą. 

Pakiet JEDZ Plus5 

W ramach abonamentu 12 miesięcznego daje możliwość przeprowadzenia pięciu postępowań PZP 

(każde kolejne jest płatne), nieograniczonej liczby postępowań regulaminowych poniżej progu 30 

tys. €, a także nieograniczonej liczby postępowań w których będzie możliwe przesłanie 

zaszyfrowanego JEDZ natomiast bez możliwości pełnej komunikacji z wykonawcą. 
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Uwaga do pakietów JEDZ: 
przesyłanie tylko JEDZ w formie elektronicznej dopuszczalne jest dla postępowań PZP wszczętych w okresie 
od 18 kwietnia 2018 do 18 października 2018r – po tym okresie należy korzystać z pełnej elektronizacji. 

Nazwa usługi Pakiet JEDZ Plus Pakiet JEDZ PLUS5 

Liczba zamawiających 1 1 
 

Liczba postępowań PZP z pełną 
elektronizacją komunikacji 

1 5 

Obsługa przesyłania oświadczenia JEDZ 
nielimitowana liczba postępowań w 

których przekazywany jest JEDZ 
nielimitowana liczba postępowań w 

których przekazywany jest JEDZ 

Liczba postępowań regulaminowych 
poniżej progu 30 tys. € 

nieograniczone nieograniczone 

Okres abonamentowy(* 1 rok 1 rok 

Pomoc techniczna hotline, formularz kontaktowy hotline, formularz kontaktowy 

Wsparcie merytoryczne hotline, formularz kontaktowy hotline, formularz kontaktowy 
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