
Regulamin korzystania z systemu Publicomat 
 

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi 
Systemu Publicomat przez spółkę INVEST IT Sp. z o.o” z siedzibą w Warszawie przy ul. Malborskiej 3/4.1, 
03-286 Warszawa, NIP 5242699360, REGON 142220266; KRS 0000351340 

 
§ 1 Słownik pojęć 

 
1. System Publicomat lub System – ogólnodostępny pod adresem https://ogloszenia.publicomat.pl 

system informatyczny, działający przez Internet, przeznaczony do przeprowadzania postępowań o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,  

2. Dostawca Systemu – Spółka Invest It Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Malborska 3 / 4.1, 03-
286 Warszawa, NIP 5242699360  

3. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych, opublikowane w Systemie Publicomat przez Zamawiającego 

4. Zamawiający – Podmiot (jednostka administracji publicznej) korzystająca z Systemu Publicomat 
celem przeprowadzenia Postępowania 

5. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, korzystająca z Systemu Publicomat w celu złożenia oferty w Postępowaniu, 
występująca w roli Wykonawcy. 

6. Użytkownik – zdefiniowany w Systemie Publicomat użytkownik posiadający login i hasło. 
7. Login - adres e-mail użytkownika wprowadzony podczas rejestracji w Systemie Publicomat, 

stanowiący unikalny identyfikator użytkownika Systemu Publicomat. 
8. Hasło - poufny ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wprowadzanych do Systemu 

Publicomat. Każdy Użytkownik może zmienić w dowolnym czasie swoje hasło. Hasło umożliwia 
zalogowanie się do Systemu Publicomat i korzystanie z jego funkcjonalności. 

9. Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm.) 
 

§ 2 Zasady korzystania z Systemu Publicomat 
 

1. Korzystanie z Systemu Publicomat jest możliwe tylko w celu obsługi zamówień publicznych przez 
wszystkie zainteresowane strony.  

2. Korzystanie z Systemu Publicomat dla Wykonawców jest bezpłatne. 
3. Korzystanie z Systemu Publicomat nie wymaga zawarcia z Dostawcą Systemu innej, odrębnej 

umowy. 
4. W celu uzyskania dostępu i możliwości korzystania z Systemu Publicomat w zakresie składania ofert 

należy dokonać rejestracji w Systemie.  
5. Proces rejestracji wymaga poprawnego wypełnienia i przesłania formularza rejestracyjnego 

znajdującego się na stronie https://ogloszenia.publicomat.pl a następnie aktywacji konta poprzez 
link otrzymany na adres email podany podczas rejestracji.  

6. Logowanie się Użytkownika do systemu odbywa się poprzez podanie Loginu oraz Hasła, zgodnych 
z podanymi podczas rejestracji. 

7. Użytkownik Systemu ma możliwość edycji swoich danych, w tym Hasła 
 

§ 3 Odpowiedzialność 
 

1. Dostawca Systemu nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez użytkownika z Systemu 
Publicomat w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 

2. Dostawca Systemu zastrzega, iż wszelkie próby: nieuprawnionego uzyskania dostępu do informacji 
zapisanych w Systemie, przełamania lub ominięcia zabezpieczeń elektronicznych lub 
informatycznych, zniszczenia, uszkodzenia, usunięcia lub zmiany danych zapisanych w systemie 
oraz zakłócenia pracy Systemu , podejmowane przez osobę nieuprawnioną, będą zgłaszane 



organom ścigania na mocy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na 
mocy ustawy Kodeks karny. 

3. Dostawca Systemu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Systemie Publicomat 
przez jej Użytkowników, a także szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub 
odczytem tych informacji.  

4. Dostawca Systemu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie 
usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w 
szczególności operatorów telekomunikacyjnych, operatorów poczty elektronicznej, dostawców 
łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). 

5. Dostawca Systemu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z 
użycia, bądź niemożliwości użycia Systemu Publicomat, w tym wynikające z nieprawidłowości w 
działaniu Systemu. W szczególności wyłącza się odpowiedzialność Dostawcy Systemu za utracone 
korzyści. 

6. Dostawca Systemu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez 
osoby trzecie hasła Użytkownika, niezależnie od sposobu w jaki to nastąpiło (np. kradzież lub 
złamanie hasła przez osobę trzecią), jak również za udostępnianie hasła i danych osobom 
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, bezprawne działania osób trzecich 
polegające na ingerencji w system komputerowy Użytkownika, w szczególności włamania i wirusy 
komputerowe, w tym również za szkody spowodowane brakiem stosowania przez Użytkownika 
zabezpieczeń danych oraz oprogramowania terminala (komputera) oraz urządzeń do niego 
przyłączonych. 

7. Użytkownik zobowiązany jest do: 
a. niepodejmowania jakichkolwiek działań powodujących zakłócenia pracy infrastruktury 

technicznej Dostawcy Systemu, 
b. korzystania z Systemu zgodnie z obowiązującym prawem i Regulaminem, 
c. niekorzystania z Systemu Publicomat w sposób naruszający interesy innych grup 

Użytkowników, bądź dobre obyczaje czy praktyki rynkowe, ani do podejmowania czynów 
nieuczciwej konkurencji, 

d. współdziałania na wezwanie Dostawcy Systemu przy usuwaniu skutków czynów bądź 
zdarzeń opisanych powyżej. 

8. Dostawca Systemu ma prawo zablokować lub usunąć z Systemu dowolnego Użytkownika, jeśli 
zachodzi przesłanka korzystania z Systemu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, w 
szczególności, gdy użytkownik podaje nieprawidłowe dane.  

9. Dostawca Systemu  
10. Dostawca Systemu gwarantuje tajemnicę przekazanych informacji zgodnie z poziomem 

bezpieczeństwa zastosowanych rozwiązań. 
 

§ 4 Warunki techniczne 
 

1. Korzystanie korzystanie z Systemu Publicomat wymaga od Wykonawcy  
a) Dostępu do sieci Internet 
b) Posiadania działającej, aktywnej skrzynki pocztowej email 
c) Posiadania komputera z przeglądarki internetowej z włączoną obługą javascript oraz 

cookie, w wersji nie starszej niż: 
i. Internet Explorer 11 

ii. Firefox ver. 46 
iii. Chrome ver. 47 
iv. Opera ver. 24 
v. Safari ver. 12.1 

 
§ 5 Zastrzeżenia 

 



1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Systemu Publicomat zgodnie z Regulaminem, w 
szczególności do pobierania i wprowadzania danych, pod warunkiem nienaruszania praw 
autorskich oraz praw własności przemysłowej do znaków należących do Dostawcy Systemu. 

2. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, 
transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez 
uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy Systemu. 

3. Dostawca Systemu zastrzega sobie prawo do modyfikacji Systemu w każdym czasie. Zmiany w 
regulaminie wchodzą w życie 30 dni po jego opublikowaniu.  Korzystając z Systemu użytkownik 
akceptuje w całości Regulamin. 

4. Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do Regulaminu. W przypadku zmian wprowadzonych przez 
Dostawcę Systemu, system wymaga ponownej akceptacji regulaminu. 
 

§ 6 Ochrona danych osobowych 
 

1. Rejestracja w Systemie Publicomat oznacza jednocześnie, że użytkownik wyraża zgodę na 
ujawnienie wprowadzonych danych osobowych.  

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu 
rejestracyjnym dla potrzeb związanych z uczestnictwem w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego organizowanych na Systemu Publicomat prowadzonym przez Dostawcę, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 

3. Użytkownik Systemu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę Systemu danych osobowych 
w celach technicznych, statystycznych oraz może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę 
Systemu danych osobowych w celach marketingowych na etapie rejestracji konta w Systemie. 

4. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych i ich modyfikacji w dowolnym momencie 
czasie.  

 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2019 r. 
2. Dostawca Systemu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji 

niniejszego regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wprowadzeniu tych zmian 
będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na ww. zmiany i modyfikacje. 


