
Publiczna prezentacja założeń  projektu 
„e-Zamówienia – elektroniczne 

zamówienia publiczne”
w ramach Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Warszawa, 21.05.2019 r.                                                        Urząd Zamówień Publicznych



Agenda

• opis Projektu

• zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią przyczynę realizacji Projektu,

• cele Projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami,

• e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach Projektu oraz inne produkty projektu,

• procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie

usprawniona w wyniku realizacji wdrożenia Projektu,

• informacje o komplementarności Projektu z innymi zakończonymi lub realizowanymi

projektami,

• okres i koszt realizacji Projektu,

• harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na

poszczególne zamówienia.
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Projekt e-Zamówienia obejmuje:

• Budowę Platformy e-Zamówienia podległej administracji 
rządowej udostępniającej e-usługi w fazie pre-award
procesu udzielania zamówienia publicznego;

• Zbudowanie i udostępnienie API do realizowanych usług i 
danych co umożliwi ich integrację z innymi systemami i 
standaryzację;

• Implementację i udostępnienie formularzy dokumentów, co 
przyczyni się do ich ujednolicenia.

Platforma umożliwi elektroniczną komunikację pomiędzy
interesariuszami procesu, w szczególności pozwoli na
składanie ofert/wniosków/prac konkursowych w postaci
elektronicznej.
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Zdiagnozowane potrzeby klientów usług

• Nieustandaryzowany proces składania i otwarcia
ofert/wniosków;

• Niejednolite procedury komunikacji uczestników
postępowania;

• Wysoki koszt i pracochłonność przygotowania
dokumentów zamówienia, ofert i wniosków
(zamawiający, wykonawcy);

• Utrudniony dostęp do informacji o postępowaniach
o udzielenie zamówienia.
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Platforma e-Zamówienia obejmować będzie następujące moduły:
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Platforma e-Zamówienia obejmować będzie następujące 
moduły służące do realizacji e-usług

• Moduł Tożsamości (MT)
• Moduł Ogłoszeń (MO)

– Przygotowanie ogłoszeń i planów postępowań
– Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) 

• Moduł Postępowań (MP)
– Inicjacja postępowania, aktualizacja statusu postępowania
– Komunikacja interesariuszy postępowania (pytania/odpowiedzi, 

zaproszenia, wyjaśnienia, odwołania, zawiadomienia, powiadomienia)

• Moduł Ofert/Wniosków (MOW)
– Przygotowanie, składanie ofert/wniosków/prac konkursowych
– Przechowywanie i zabezpieczenie ofert/wniosków/prac konkursowych
– Otwarcie ofert/wniosków/prac konkursowych

• Moduł Monitorowania i Analiz (MMiA)
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• Centralne Repozytorium Danych (CRD)
• Komponent Komunikacji (KOM)
• System mailingowy (SM)
• Koordynator powiadomień (KP)
• Komponent Kryptograficzny (KK)
• Zarządca Kluczy (ZK)
• Zarządca Logów (ZL)
• Zarządca API  (ZA)
• Portal Deweloperski (PD) 
• e-Sender
• Komponent Administracyjny (KA)
• Komponent Edukacyjny (KE) 
• System Obsługi Zgłoszeń (SOZ)
• Portal dostępowy (front-end WEB GUI)
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Platforma e-Zamówienia obejmować będzie następujące 
komponenty:



Cele Projektu 
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Cel - 1
Udostępnienie ustandaryzowanych procedur 
w zakresie przygotowywania dokumentów 
zamówienia, a w konsekwencji ujednolicenie 
stosowania przepisów Pzp

Korzyść:
• Zapewnienie kompletności wymaganych 

danych
• Zminimalizowanie liczby popełnieniach 

błędów w publikowanych dokumentach
• Zmniejszenie obciążeń związanych z 

przygotowaniem postępowania
• Skrócenie czasu niezbędnego na 

przygotowanie dokumentów w ramach 
zamówienia

• Umożliwienie wykorzystania wielokrotnie 
tych samych danych przez użytkowników

KPI 2019 2022

KPI 1.  Liczba 
udostępnionych usług 

wewnątrzadministracyjnych

0 1

KPI 2.   Liczba wzorcowych 
formularzy elektronicznych 

dla zamawiających 
zaimplementowanych do 
wykorzystania w procesie 

udzielania zamówienia
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Cele Projektu 
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Cel - 2
Udostępnienie wykonawcom dojrzałych 
narzędzi do udziału w postępowaniu

Korzyść:
• Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu 

prawnego i rozliczalności dostarczenia 
przesyłki adresatowi

• Uproszczenie sposobu korzystania z 
systemów dla użytkowników

• Zapewnienie szybkiej i bezpiecznej 
komunikacji pomiędzy uczestnikami 
postępowania

• Ograniczenie barier geograficznych w 
dostępie do zamówień

• Zapewnienie kompletności 
wymaganych danych

• Zmniejszenie obciążeń związanych z 
przygotowaniem oferty

KPI 2019 2022

KPI 1. Liczba usług 
publicznych udostępnionych 
online o stopniu dojrzałości 

co najmniej 4

0 1

KPI 2. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostępnioną 

on- linę usługę publiczną

30 tys. 60 tys.



Cele Projektu 
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Cel - 3
Optymalizacja usługi składania rocznego 
sprawozdania przez zamawiających

Korzyść:
• Optymalizacja usługi w stosunku do 

obecnie udostępnianego narzędzia 
pozwoli na agregowanie danych w 
sposób automatyczny

• Skrócenie czasu przygotowania 
sprawozdania przez zamawiających

KPI 2019 2022

KPI 1. - Liczba 
udostępnionych usług 

wewnątrzadministracyjnych

0 1

KPI 2. - Liczba złożonych 
sprawozdań rocznych

33 tys. 35 tys.



Cele Projektu 
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Cel - 4
Możliwość efektywnego wyszukiwania 
informacji oraz monitorowania procesu 
postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego

Korzyść:
• Umożliwienie wykonawcom śledzenia na 

bieżąco informacji na temat wszystkich 
planowanych i toczących się postępowań 

• Umożliwienie wszystkim zainteresowanym 
podmiotom i obywatelom szerokiego 
dostępu do jednostkowych i zagregowanych 
danych na temat wykonawców, 
zamawiających i postępowań oraz do 
informacji na temat wydatków w sferze 
zamówień publicznych w Polsce z 
funkcjonalnością analityki biznesowej.

KPI 2019 2022

KPI 1. - Liczba usług publicznych 
udostępnionych online
o stopniu dojrzałości co 

najmniej 4 

0 1

KPI 2. - Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostępnioną 

on- linę usługę publiczną

0 60 tys.

KPI 3. - Liczba wyszukań
ogłoszeń unijnych 

zamieszczonych automatycznie 
w BZP

0 15 tys.



e-usługi, funkcjonalności
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e-usługi oraz produkty Projektu

1321 maja 2019 r.

Lp. Nazwa Cel usługi Odbiorcy Typ
e-usługi

Poziom 
dojrzałości 

1 Udział wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego  na 
różnych etapach. 

Usługa umożliwia wykonawcom wzięcie udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym 
uzyskanie przez wykonawcę wiedzy o postępowaniu, zadawanie 
pytań w kontekście postępowania, szyfrowanie ofert, składanie 
ofert/wniosków/prac konkursowych we wszystkich fazach 
postępowania z możliwością ich zmiany lub wycofania oraz 
wnoszenie odwołań do Prezesa KIO

Wykonawcy A2B 5

2 Przygotowanie i prowadzenie 
przeprowadzenie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przez 
zamawiającego.

Usługa umożliwia zamawiającym przygotowanie i 
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodnie z zawartym w Pzp wymaganiem dotyczącym  
wykorzystania narzędzi elektronicznych. Usługa przeznaczona 
jest dla szeroko rozumianej administracji, w mniejszym zakresie 
dla innych podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy 
Pzp (A2A)

Zamawiający A2A nd

3 Zamieszczanie ogłoszeń i 
składanie rocznego 
sprawozdania przez 
Zamawiających. 

Usługa umożliwia zamawiającym przygotowanie i zamieszczenie 
ogłoszeń oraz przygotowanie złożenie rocznego sprawozdania z 
udzielonych zamówień za pomocą dedykowanych formularzy, z 
wykorzystaniem wcześniej wprowadzonych danych

Zamawiający A2A nd

4 Monitorowanie rynku 
zamówień publicznych na 
podstawie zgromadzonych w 
CRD danych.

Usługa umożliwia szeroki dostęp do jednostkowych i 
zagregowanych danych na temat wykonawców, zamawiających 
i postępowań oraz do informacji na temat rynku zamówień 
publicznych w Polsce z funkcjonalnością analityki biznesowej, 
pozwalającej na tworzenie własnych zestawień, 
raportów/dashboardów, w tym umożliwia Prezesowi UZP 
monitorowanie rynku zamówień publicznych. Usługa 
przeznaczona jest przede wszystkim dla sfery biznesu oraz dla 
obywateli zainteresowanych rynkiem zamówień publicznych 
(A2B/A2C).

Wszyscy
zainteresowani 

rynkiem 
zamówień 

publicznych
Organy i 

instytucje 
kontrolując, 
nadzorujące, 

rozstrzygające 
spory

A2B 4



Poprawa dostępu do informacji o 
zamówieniach publicznych

• Planowany Moduł Monitorowania i Analiz pozwoli zarówno 
na bieżące śledzenie informacji o postępowaniach 
wykonawcom i innym interesariuszom, jak i na 
dokonywanie analiz rynku zamówień publicznych. 

• Dzięki zaawansowanym narzędziom zapewniony zostanie 
dostęp do informacji na temat poszczególnych postępowań, 
przegląd aktywności konkretnych uczestników rynku 
zamówień publicznych w ujęciu jednostkowym lub 
zagregowanych wg wybranych kryteriów.

• Moduł Monitorowania i Analiz korzystając z danych 
zgromadzonych w CRD w szczególności będzie pełnił 
funkcję polskiego rejestru postępowań, czyli miejsca 
udostępniającego dane ustrukturyzowane i informacje 
niestrukturalne z całego cyklu życia zamówienia. 
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Komplementarność projektu z innymi projektami
Projekt nie jest bezpośrednią kontynuacją inwestycji z okresu 2007-2013 lub 
uzupełnieniem innych projektów realizowanych przez UZP. Projekt 
wykorzystuje efekty prac realizowanych w Projekcie pn. “e-Zamówienia –
elektroniczne zamówienia publiczne” prowadzonym przez Ministerstwo 
Cyfryzacji w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych od sierpnia 
2017  roku.

Projekt obejmuje  proces postępowania o udzielenie zamowienia 
publicznego realizowanego w fazie „pre-award” i jest kompatybilny z 
projektem obejmujacego cyfryzację w fazie „post-award” realizowanego 
przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (platforma e-fakturowanie). 
Pozwoli to na automatyczne i w pełni cyfrowe przetwarzanie danych 
zamówienia publicznego ‘end-to-end’.

Projekt wpisuje się w Architekturę Informacyjną Państwa. Sposób jego 
realizacji umożliwi pełną integracje z planowanymi usługami 
(np. Zarządzaniem tożsamością).
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Interoperacyjność

• Zapewniona zostanie neutralność technologiczna. 

• Budowa w oparciu o otwarte standardy. 

• Udostępnienie API umożliwiające budowanie e-usług.

• System budowany będzie w architekturze opartej o 
usługi (SOA) i architekturę mikroserwisów.

• Wdrażane rozwiązanie będzie zgodne ze standardem 
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1).

• Projekt wpisuje się w europejskie i krajowe Ramy 
Interoperacyjności (EIF - European Interoperability
Framework, KRI). 
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Okres realizacji Projektu
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2020 2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Implementacja usług  Rejestracji 
podmiotów, Komunikacji 
interesariuszy, przygotowania, 
składania i otwarcia 
ofert/wniosków
etap 1

Implementacja BZP, usług 
przygotowania i publikacji 
ogłoszeń, planów postępowań 
etap 2

Implementacja usług 
przygotowania i publikacji ogłoszeń 
TED, eSender
etap 3

Moduł Monit. i Analiz  
etap4



Koszty realizacji Projektu
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Całkowity koszt projektu
29 360 396,00 zł netto
34 024 304,00 zł brutto

Podział całkowitego kosztu 
projektu na poszczególne 
lata

I rok
4 002 655,00 zł netto
4 369 891,00 zł brutto

II rok
8 666 152,00 zł netto
10 068 246,00 zł brutto

III rok
11 050 468,00 zł netto
12 977 833,00 zł brutto

IV rok
5 641 121,00 zł netto
6 608 334,00 zl brutto



Harmonogram zamówień publicznych
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Nazwa pozycji Suma brutto Tryb
Planowana data 

wszczęcia

Budowa i wdrożenie Platformy e-Zamówienia 

wraz z usługą nadzoru eksperckiego w okresie 

stabilizacji

19 686 757,00
Przetarg 

nieograniczony
07.2019

Nadzór ekspercki nad wykonaniem Projektu 

(Inżynier Kontraktu) 
1 968 000,00 zł

Przetarg 

nieograniczony
08.2019

Badania UX wraz z audytem dostępnosci 

cyfrowej 
170 232,00 zł

przetarg 

nieograniczony
04.2020

Szkolenia zespołu projektowego 61 964,00 zł
Zapytania 

ofertowe
09.2019

Audyt bezpieczeństwa, 

niezależny system logów
655 000,00 zł

Przetarg 
nieograniczony

02.2020

Promocja 567 276,00 zł
Przetarg 

nieograniczony
01.2020
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Dziękuję za uwagę


