
Około 35 tysięcy zamawiających czeka na elektroniczny system 
zamówień publicznych przygotowywany w ramach przetargu  
na budowę Platformy e-Zamówienia, prowadzonego przez  
Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Cyfryzacji. 
Konieczność elektronizacji wynika z prawa unijnego i wymaga, 
by począwszy od 18 października 2018 r. wszelka komunikacja 
między zamawiającym a wykonawcą odbywała się przy użyciu  
środków komunikacji elektronicznej. 

Obowiązek wynikający z dyrektywy 
Realizacja projektu dotyczącego budowy Platformy e-Zamówienia 
wynika z zaleceń wskazanych w strategicznych dokumentach Komisji 
Europejskiej oraz ze zobowiązań państw członkowskich określonych  
w dyrektywach i ustawie – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie  
z art. 22 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE  
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej 
dyrektywę 2004/18/WE: Państwa członkowskie zapewniają,  
że wszelka komunikacja i wymiana informacji odbywająca się na mocy 
niniejszej dyrektywy, w szczególności elektroniczne składania ofert, 
przeprowadzane są z wykorzystaniem elektronicznych środków 
komunikacji zgodnie z wymogami niniejszego artykułu.

Rozpoczęcie procedury przetargowej 
Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Urzędem Zamówień 
Publicznych 19 października 2017 r. ogłosiło przetarg na budowę 
Platformy e-Zamówienia – rozwiązania umożliwiającego m.in. 
składanie cyfrowych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego. Czasu zostało mało, ponieważ od 18 października 
2018 r. w szczególności oferty, wnioski i oświadczenia, takie jak 
JEDZ, muszą być składane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Elektronizacja zamówień dotyczy około 35 tysięcy 
zamawiających, tj. urzędów i instytucji szeroko rozumianego sektora 
finansów publicznych oraz ponad 2 milionów wykonawców.

Ryzyko niedotrzymania terminów realizacji umowy 
Opóźnienia w ogłoszeniu przetargu spowodowała m.in. procedura 
dofinansowania. W sierpniu tego roku zostało podpisane porozumienie  
o dofinansowanie pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa  
a partnerami – MC i UZP w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 – Działanie 2.1. Projekt otrzymał  
16 mln zł dofinansowania z 19,5 mln wnioskowanych. Ze wstępnego 
harmonogramu projektu wynika, że umowa z wykonawcą miała 
być ostatecznie podpisana 15 listopada 2017 r. Zainteresowanie 
przetargiem było jednak tak duże, że z powodu licznych pytań 
wykonawców oraz wniesienia odwołania na SIWZ dopiero 4 grudnia 
2017 r. złożone zostały oferty trzech wykonawców. Konsorcjum 
luksembursko-greckie złożyło ofertę z najniższą ceną, która jest 
prawie o połowę niższa niż kwota, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W takiej sytuacji nie 
można wykluczyć ewentualnego wniesienia odwołania w zakresie 
zarzutu rażąco niskiej ceny, co przedłużyłoby i tak już opóźnioną 
procedurę przetargową. Umowa przewiduje zakończenie 
wypracowania usług i danych do 1 lutego 2018 r. Ewentualne  
złożenie odwołania przez wykonawców przedłuży termin zawarcia 
umowy o co najmniej 14 dni. Istnieje zatem znaczne ryzyko 
niedotrzymania zakładanych terminów realizacji projektu, w tym 
także terminu narzuconego przez Unię Europejską. W przypadku 
niezrealizowania obowiązku elektronizacji do 18 października  
2018 r. budżet państwa narażony będzie na poniesienie kar 
finansowych nakładanych przez Komisję Europejską. Natomiast 
zamawiający będą musieli zorganizować do tego terminu  
platformę zakupową we własnym zakresie.

Dotychczasowe rozwiązania są niewystarczające  
Polski system zna rozwiązania elektroniczne w zamówieniach 
publicznych – przykładowo Biuletyn Zamówień Publicznych 
jest wydawany elektronicznie od 2008 roku, system licytacji 
elektronicznej został udostępniony w roku 2009, a aukcja w 2010. 
Jednakże rozwiązania te nie są zintegrowane i nie spełniają wymagań 
interoperacyjności, dodatkowo są ekonomicznie nieopłacalne.  
BZP w ograniczonym zakresie umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń 
według kryteriów. Aukcja i licytacja wykorzystują przestarzałe 
narzędzia. Poza tym, jak się okazało, UZP nie posiada autorskich 
praw majątkowych i kodów źródłowych, przez co niemożliwa jest 
rozbudowa systemu w niezbędnym zakresie. 

Co zmieni Platforma e-Zamówienia? 
Platforma e-Zamówienia obejmować będzie sześć modułów: 
Centralne Repozytorium Danych (CRD) do przechowywania danych, 

moduł monitorowania i analiz, moduł aukcji i licytacji, eSender 
umożliwiający wysyłanie ogłoszeń do TED oraz moduł przyjmowania  
i zabezpieczenia ofert. Celem projektu jest standaryzacja usług 
i wymiana danych. Planowane rozwiązanie łączy rozwiązanie 
scentralizowane z jednoczesnym udziałem wielu portali komercyjnych 
lub własnych zamawiających. Chociaż twórcy koncepcji Platformy 
mówią, że rozwiązanie umożliwi udzielanie zamówień w formie 
elektronicznej, to jest już jasne, że przeprowadzenie kompletnego 
postępowania poprzez centralną Platformę nie będzie możliwe. 
Platforma nie udostępnia wszystkich usług i podprocesów 
przewidzianych w ustawie Pzp, takich jak komunikacja między 
zamawiającym a wykonawcą w zakresie wyjaśnień, zapytań do SIWZ 
oraz treści ofert. Platforma nie będzie także zapewniała przygotowania 
i monitorowania planów zamówień publicznych. Zamawiający 
i wykonawcy będą musieli realizować niektóre etapy procesu 
udzielania zamówień publicznych na dowolnym portalu, własnym, 
udostępnionym przez inny podmiot lub komercyjnym. Wszystkie 
te portale przejdą proces weryfikacji, by zapewnić bezproblemową 
wymianę danych z Platformą e-Zamówienia. Tego typu platformy  
już dziś oferowane są zamawiającym na rynku. Z portali komercyjnych 
do CRD będą przekazywane wyłącznie metadane. 

Wątpliwości zamawiających  
Jednym z istotnych elementów nowego systemu będzie 
zabezpieczenie ofert przed ich udostępnieniem do czasu otwarcia. 
Oferta jako dokument elektroniczny wymaga kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. Składane oferty, zaszyfrowane  
w określonym standardzie, będą gromadzone w centralnej platformie. 
Do każdej oferty wystawione zostanie Urzędowe Potwierdzenie 
Odbioru, podobnie jak przy składaniu e-Deklaracji. Po upływie 
terminu składania ofert będą one przekazywane zamawiającym 
wraz z kluczem prywatnym wygenerowanym na Platformie, 
umożliwiającym „otwarcie” zaszyfrowanych ofert. Od tego momentu 
odpowiedzialność za zawartość oferty, zachowanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa i ochronę danych osobowych spoczywać będzie  
na zamawiających. Wiele wątpliwości budzi proces udostępniania  
i archiwizacji dokumentów. Repozytorium będzie gromadzić  
i udostępniać jedynie dane niezbędne do celów statystycznych 
i analitycznych, natomiast nie będzie przechowywać złożonych 
dokumentów. Archiwizacja dokumentów elektronicznych i skanów 
dokumentów oraz ich udostępnianie leżą po stronie zamawiających.

Korzyści systemu 
Znacznym ułatwieniem dla zamawiających będzie proces 
sprawozdawczości, który za pomocą modułu monitorowania i analiz 
umożliwi wygenerowanie wymaganego sprawozdania rocznego  
ad hoc w oparciu o przechowywane dane. Dotychczas monitorowanie 
zamówień przez prezesa UZP odbywało się dopiero z dniem 1 marca po 
roku, którego dotyczyło sprawozdanie. Teraz uczestnicy rynku i organy 
kontroli będą mogli monitorować udzielanie zamówień na bieżąco.

Podsumowanie 
Platforma e-Zamówienia ma ułatwić zamawiającym realizację 
obowiązku elektronizacji komunikacji między nimi a wykonawcami  
w procesie udzielania zamówień publicznych. Z analizy 
prowadzonego postępowania na budowę systemu wynika jednak, 
że istnieje ryzyko niedotrzymania terminu 18 października 2018 r., 
dlatego nie można zapomnieć o tym, że zgodnie z ustawą Pzp 
to zamawiający od tego dnia będą mieli obowiązek umożliwienia 
składania ofert i innych dokumentów za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Poza tym, centralna platforma zakupowa 
nie zagwarantuje zamawiającym wsparcia przy przygotowaniu  
i obsłudze niektórych etapów postępowania, takich jak składanie 
wyjaśnień, udostępnianie ofert, ochrona tajemnicy czy archiwizacja. 
Jak wspomniano w lutym 2017 r. na spotkaniu w Ministerstwie 
Cyfryzacji, podczas którego zaprezentowano publicznie założenia 
projektu e-Zamówień, system zajmuje się zbieraniem danych, a nie 
obsługą postępowań. Dlatego zamawiający już dziś powinni pomyśleć  
o rozwiązaniu, które zapewni im wypełnienie obowiązku ustawowego.
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