
MARZEC  2 01 1

 

Informacja o wynikach kontroli

INFORMATYZACJA PROCESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KAP.430.017.2019
Nr ewid. 185/2019/P/19/003/KAP

DEPARTAMENT  
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ



MISJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie 
publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej

WIZJĄ
Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem 
najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym 
i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa

Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57

02-056 Warszawa
T/F +48 22 444 50 00

www.nik.gov.pl

Informacja o wynikach kontroli
Informatyzacja procesu zamówień publicznych

Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej 

Bogdan Skwarka

Akceptuję:

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

Małgorzata Motylow

Zatwierdzam:

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Marian Banaś

Warszawa, dnia 



Zdjęcie na okładce:  
©Golden Sikorka – adobe.stock.com

SPIS TREŚCI

WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW, SKRÓTOWCÓW I POJĘĆ ................................................4

1. WPROWADZENIE ................................................................................................................................6

2. OCENA OGÓLNA ................................................................................................................................8

3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI ................................................................................................ 10

4. WNIOSKI .............................................................................................................................................. 17

5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI ............................................................................................... 18

5.1. Przygotowanie i wdrożenie narzędzi (systemów) wspierających informatyzację 
procesu dzielania zamówień publicznych ....................................................................................18

5.2. Przygotowanie i wdrożenie projektu informatycznego e-Zamówienia  
– elektroniczne zamówienia publiczne oraz platformy miniPortal .....................................27

5.3. Stosowanie przed jednostki kontrolowane regulacji dotyczących komunikacji 
elektronicznej w procedurze udzielania zamówień publicznych ........................................39

5.4. Działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe związane z informatyzacją  
procesu udzielania zamówień publicznych .................................................................................45

6. ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................... 48

6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe .................................................................................48
6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych .......................58
6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej działalności ......................................68
6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli .........................69
6.5. Wyniki badania kwestionariuszowego ..........................................................................................70
6.6. Stanowisko Ministra do Informacji o wynikach kontroli .........................................................86



4

BZP Biuletyn Zamówień Publicznych;
COI Centralny Ośrodek Informatyki;

dokument 
elektroniczny

w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne1, stanowiący odrębną 
całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze 
wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych;

dostępność zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia KRI właściwość określająca, że zasób 
systemu teleinformatycznego jest możliwy do wykorzystania na żądanie, 
w założonym czasie, przez podmiot uprawniony do pracy w systemie 
teleinformatycznym;

Dyrektywa  
2014/24/UE

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE2;

Dyrektywa  
2014/25/UE

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 
2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające 
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, 
uchylająca dyrektywę 2004/17/WE3;

ePUAP elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ogólnopolska 
platforma teleinformatyczna,  służąca do komunikacji  obywateli 
i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, 
standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy 
jednostkami administracji publicznej;

integralność zgodnie z § 2 pkt 5 rozporządzenia KRI właściwość polegająca na tym,  
że zasób systemu teleinformatycznego nie został zmodyfikowany w sposób 
nieuprawniony;

interoperacyjność cecha produktu lub systemu, którego interfejsy funkcjonują w pełnej 
zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które 
istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia 
dostępu lub ograniczonych możliwości implementacji4; 

kwalifikowany podpis 
elektroniczny

zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą 
kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego, i który 
opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego5; 

MC Ministerstwo Cyfryzacji;
narzędzia 

komercyjne
udostępnione na rynku płatne narzędzia informatyczne, wspierające 
komunikację elektroniczną w postępowaniach o udzielenie zamówień 
publicznych;

podpis elektroniczny dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane 
z innymi danymi w postaci elektronicznej i które użyte są przez podpisującego 
jako podpis6 ;

1  Dz. U. z 2019 r. poz. 700,  ze zm.
2  Dz. U. UE L 94 z 28 .03.2014, s. 65, ze zm.
3  Dz. U. UE L 94 z 28 .03.2014, s. 243, ze zm.
4  https://pI.wikipedia.org/wiki/Interoperacyjność
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.  

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 
257 z 28.08.2014, s. 73).

6  Patrz przypis 5.

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
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rozporządzenie KRI rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych7; 

rozporządzenie 
w sprawie 

komunikacji 
elektronicznej

rozporządzenie 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 
elektronicznych8 ;

TED (ang. Tenders Electronic Daily) − europejski dziennik zamówień publicznych, 
dostępny pod adresem https://ted.europa.eu/TED;

UE Unia Europejska;
ustawa PZP Prawo Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych9 ;
UZP Urząd Zamówień Publicznych.

7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2247.
8 Dz. U. poz. 1320, ze zm.
9 Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.
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Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy wdrożono 
rozwiązania organizacyjne  
i informatyczne 
zapewniające 
elektroniczną 
komunikację w procesie 
udzielania zamówień 
publicznych?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1.  Czy zamawiający 
przygotowali i wdrożyli 
elektroniczne 
platformy do udzielania 
zamówień publicznych, 
spełniające wymogi 
ustawy Prawo 
zamówień publicznych?

2.  Czy Ministerstwo 
Cyfryzacji i Urząd 
Zamówień Publicznych 
prawidłowo 
przeprowadziły 
i wdrożyły projekt 
informatyczny 
e-Zamówienia 
– elektroniczne 
zamówienia 
publiczne, w sposób 
umożliwiający wsparcie 
zamawiających 
w procesie 
informatyzacji 
zamówień publicznych?

3.  Czy zamawiający 
prawidłowo stosują 
nowe regulacje 
dotyczące pełnej 
komunikacji 
elektronicznej  
w procedurze 
udzielania zamówień 
publicznych?

4.  Czy działania 
informacyjne 
i promocyjne w ramach 
wdrażania e-zamówień 
są prawidłowo 
realizowane?

Dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE zobowiązały państwa członkow-
skie do stosowania w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych 
środków komunikacji elektronicznej. Wymóg ten został zaimplemen-
towany do ustawy PZP, w której, w myśl art. 10a, zamawiający zostali 
zobowiązani do stosowania środków elektronicznych w komunikacji 
z wykonawcami w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego. Prezentowane w mediach informacje wskazywały na duże ryzyko 
nieprzygotowania zamawiających do realizacji powyższego wymogu.

Od 18 października 2018 r. do postępowań o wartości równej lub prze-
kraczającej tzw. progi unijne, prowadzonych przez podmioty inne niż cen-
tralny zamawiający, stosuje się obowiązkową komunikację elektroniczną. 
W celu wsparcia tego procesu Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy 
z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowywało i od 2017 r. realizo-
wało projekt e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne (zwany 
dalej: projektem e-Zamówienia lub projektem). Zakładał on wdrożenie 
platformy e-Zamówienia z centralnym repozytorium danych o zamówie-
niach publicznych, modułem do prowadzenia sprawozdawczości i anali-
tyki statystycznej, a także rozwiązań pozwalających na przeprowadzenie 
elektronicznej licytacji lub aukcji. Opóźnienia w budowie tej platformy 
skutkowały odstąpieniem przez Ministra Cyfryzacji – w marcu 2019 r. 
 – od umowy z jej wykonawcą10. 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 17 września 2019 r. ogłosił postę-
powanie na wyłonienie kolejnego wykonawcy platformy, realizowanej 
według zmienionej koncepcji i w ramach nowego projektu e-Zamówienia. 
Jej częściowe oddanie planowane jest w III–IV kwartale 2020 r. 

Proces komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w zakresie określo-
nym w ustawie PZP, miał być obsługiwany poza platformą e-Zamówienia, 
za pośrednictwem udostępnionych na rynku płatnych narzędzi informa-
tycznych, wybranych przez zamawiających. Jednak zgłaszane przez dużą 
część z nich postulaty spowodowały, że Urząd Zamówień Publicznych 
w 2018 r. opracował koncepcję i wdrożył narzędzie informatyczne (mini-
Portal), umożliwiające bezpłatną obsługę komunikacji elektronicznej 
w zamówieniach publicznych. Narzędzie to bazuje na funkcjonalności 
Biuletynu Zamówień Publicznych i platformy ePUAP. Z doniesień medial-
nych wynika, że od początku funkcjonowania miniPortalu występowały 
problemy związane z jego użytkowaniem, spowodowane zarówno błę-
dami użytkowników, jak i brakiem dostępności usług, w szczególności 
na platformie ePUAP. Udostępniony zamawiającym i wykonawcom za dar-
mo miniPortal, został stworzony jako narzedzie tymczasowe, oddane 
do użytku tylko w okresie przejściowym, do chwili powstania docelowej 
platformy e-Zamówienia.

Kontrolą zostały objęte Urząd Zamówień Publicznych oraz Ministerstwo 
Cyfryzacji, które wspólnie realizowały projekt e-Zamówienia i uczestniczyły 
w udostępnieniu miniPortalu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad (centrala oraz cztery oddziały regionalne), osiem gmin/miast, cztery 
szpitale i cztery uczelnie, które prowadziły postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.



WPROWADZENIE

7

Jednostki 
kontrolowane 

Ministerstwo Cyfryzacji, 
Urząd Zamówień 
Publicznych,  
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
(centrala i cztery oddziały 
regionalne),  
osiem gmin/miast,  
cztery uczelnie,  
cztery szpitale

Jednostki  
objęte badaniem 
kwestionariuszowym

491 gmin/miast,  
195 szpitali,  
128 uczelni

Okres objęty kontrolą

2016–2019 (wrzesień)

W celu uzupełnienia informacji, dotyczących realizacji zadań w zakresie 
elektronicznej komunikacji w procesie udzielania zamówień publicznych 
i problemów z tym związanych, NIK przeprowadziła badanie kwestio-
nariuszowe w gminach/miastach, uczelniach i szpitalach z terenu całej 
Polski. Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu kwestionariuszowym 
zostało skierowane do 814 podmiotów nie objętych kontrolą, z tego do 491 
urzędów gmin/miast, 195 szpitali i 128 uczelni publicznych. Kwestiona-
riusz wypełniło łącznie 655 podmiotów (80,5%), w tym 384 urzędy gmin/
miast (78,2%), 165 szpitali (84,6%) oraz 106 uczelni (82,8%). Wyniki 
badania zostały zaprezentowane w załączniku 6.5 do informacji.

Infografika nr 1  
Jednostki objęte kontrolą NIK

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych

i n f o g r a � k a  n r  1

i n f o g r a � k a  n r  2 a

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Urząd Miasta Żyrardowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Dzierżoniowa

woj. dolnośląskie

woj. mazowieckie

woj. zachodniopomorskie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. F. Szczepanika w Suwałkach

Urząd Miejski w Białymstoku

Urząd Miejski w Drohiczynie

woj. podlaskie

gminy/miasta uczelnie szpitale
Urząd Zamówień

Publicznych

7 3 2 1

suma – 13
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i n f o g r a � k a  n r  7 a

gminy/miasta uczelnie

2019

2017 31 miesięcy

49% – postępowania
zakończone (147)

35% – postępowania
w trakcie realizacji  (105)

16% – postępowania
unieważnione (50)

36 miesięcy

szpitale
Ministerstwo

Cyfryzacji

GDDKiA 
(centrala i 4 oddziały

regionalne)

1 1 2 5 1

suma – 10

Projekt e-Zamówienia czas realizacji  (mies.)

Projekt e-Zamówienia

16 110
tys. zł

34 607,3
tys. zł

Postępowania 
wszczęte 

po 18.10.2018 r. 
wg stanu realizacji

gminy/miasta uczelnieszpitale Ministerstwo
Cyfryzacji

GDDKiA
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13 263,6
– wydatki na wdrożenie

narzędzi

125 515,8 26 691,0 108 484,8 9 099,5

27 640,0
– wydatki na szkolenia 

38 459,8 66 844,2 1,2 38 962,0*

41

26

17
22

29

9

2 1 1

gminy/miasta uczelnieszpitale
Ministerstwo

Cyfryzacji
Urząd Zamówień

PublicznychGDDKiA 

434 965,7

*w przypadku UZP w kategorii wydatków na szkolenia uwzględniono wydatki 
na opracowanie materiałów szkoleniowych dla użytkowników miniPortalu
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uczelnia
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63%

40,5%

42,2% 57,8%

58,8% 0,7%

37%

miniPortal Urzędu
Zamówień Publicznych

zakupione gotowe
narzędzie komercyjne

narzędzie opracowane
na zlecenie jednostki

platforma
zakupowa
OpenNexus

platforma
e-Zamawiający
Marketplanet

Logintrade
– pzp24.pl SmartPZP ProPublico inne

48,9

34,5

35,1 32,4

25,3 8,1 8,1

8,1

10,313,8

10,8 10,8

20,7 17,4 6,5 5,4
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szeroki zakres oferowanych 
funkcjonalności

możliwość dostosowania systemu 
do potrzeb jednostki

darmowe udostępnienie 
narzędzia (systemu)

konieczność obsługi dużej liczby 
postępowań o zamówienie publiczne

szeroki zakres oferowanych 
funkcjonalności

możliwość dostosowania systemu
do potrzeb jednostki

darmowe udostępnienie
narzędzia (systemu)

konieczność obsługi dużej liczby 
postępowań o zamówienie publiczne

szeroki zakres oferowanych 
funkcjonalności

łatwość, intuicyjność obsługi

przystępna cena

inne

inne

inne

łatwość, intuicyjność obsługi

przystępna cena

możliwość dostosowania systemu
do potrzeb jednostki

darmowe udostępnienie
narzędzia (systemu)

konieczność obsługi dużej liczby 
postępowań o zamówienie publiczne

niedostępność lub niepełna
dostępność narzędzia (systemu)

brak możliwości lub trudność
w odszyfrowaniu złożonej oferty

brak możliwości lub trudność
w zwery�kowaniu poprawności podpisu 

elektronicznego w złożonej ofercie
brak możliwości lub trudność 

zarchiwizowania dokumentacji 
elektronicznej zamówienia

inne*

łatwość, intuicyjność obsługi

przystępna cena

*problemy z komunikacją z wykonawcami, czasochłonność obsługi, 
problemy w obsłudze postępowań wielozadaniowych

31,9%

24,1%

47,3%
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53,4%

32,0%

96,7%

63,9%

41,2%
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56,9%
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30,4%

56,5%
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Żyrardowa

Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

Źródło: opracowanie własne NIK.
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Wszystkie jednostki objęte kontrolą terminowo wdrożyły narzędzia informa-
tyczne wspierające komunikację elektroniczną w postępowaniach o udziele-
nie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. 
Korzystano zarówno z narzędzi komercyjnych, jak i z darmowego miniPortalu. 
Najwyższa Izba Kontroli oceniła wdrożenie miniPortalu jako celowe i w dużej 
części wychodzące naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez uczestników rynku 
zamówień publicznych.

Narzędzia komercyjne spełniały wymagania określone przepisami prawa, 
natomiast w miniPortalu zastosowano aplikację pracującą jedynie w środo-
wisku Microsoft Windows, mogącą ograniczać dostęp podmiotów, użytkują-
cych inne systemy operacyjne. Tym samym miniPortal nie spełnia określonych 
w przepisach warunków neutralności technologicznej narzędzi wykorzysty-
wanych do komunikacji wykonawców i zamawiających, a jego stosowanie 
może narazić zamawiających na zarzut ograniczenia dostępu do postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego.

 Wszystkie kontrolowane jednostki w postępowaniach o udzielenie zamówie-
nia publicznego realizowały komunikację elektroniczną, zgodnie z przepisami 
prawa i zdecydowana większość z nich rzetelnie określiła zasady takiej komu-
nikacji (18 z 20) oraz weryfikowała ich przestrzeganie przez wykonawców  
(19 z 20). W dwóch jednostkach wystąpiły przypadki pominięcia w dokumen-
tacji przetargowej informacji o niektórych zasadach tej komunikacji.

W zdecydowanej większości jednostek użytkujących miniPortal (dziewięciu 
z 13) nie zapewniono należytego i zgodnego z przepisami przechowywania 
i zabezpieczenia dokumentacji elektronicznej postępowań, co zwiększa ryzyko 
jej utraty lub naruszenia integralności oraz może powodować ograniczenie 
możliwości odtworzenia przebiegu postępowań. Problem taki nie wystąpił 
w jednostkach wykorzystujących narzędzia komercyjne.

Projekt mający na celu wdrożenie platformy e-Zamówienia, w związku z nie-
terminową realizacją oraz niską jakością prac realizowanych przez wyko-
nawcę, zakończył się odstąpieniem Ministra Cyfryzacji – jako lidera projektu  
– od umowy i naliczeniem wykonawcy kar umownych. Najwyższa Izba Kontroli 
nie miała uwag do pełnienia przez Urząd Zamówień Publicznych roli  
partnera projektu. Nieprawidłowości po stronie Ministerstwa jako lidera pro-
jektu, nie miały, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, decydującego znaczenia 
dla jego realizacji. Polegały one na niezapewnieniu, w zakresie przewidzianym 
w dokumentacji projektowej, udziału użytkowników końcowych (z wyjątkiem 
UZP) w analizie wymagań i potrzeb w związku z projektowaną platformą oraz  
niezachowaniu należytej staranności przy dokumentowaniu projektu. Najwyższa 
Izba Kontroli sformułowała także uwagę, dotyczącą przyjęcia przez Ministra 
Cyfryzacji roli lidera przy niewielkim jego wpływie na określone przez UZP 
cele i zakres projektu, co miało negatywny wpływ na wykonywanie zadań 
lidera, dotyczących przygotowania do realizacji projektu. 

Główne problemy związane z użytkowaniem miniPortalu koncentrowały się 
na zagadnieniach szyfrowania i odszyfrowywania ofert oraz dostępności plat-
formy ePUAP zintegrowanej z miniPortalem. Problemy takie mogą negatywnie 
wpływać na przebieg i wynik postępowań o zamówienie publiczne. Przygoto-
wane przez Urząd Zamówień Publicznych propozycje usprawnień w zakresie 
miniPortalu nie zostały jednak wprowadzone (do zakończenia czynności  
kontrolnych), co zdaniem Najwyższej Izby Kontroli mogło wynikać z niewy-
starczającej współpracy podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie tego 
narzędzia. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła też, że ze względu na fakt,  
iż architektura platformy ePUAP nie była projektowana pod kątem specyfiki 
zamówień publicznych, pomimo działań zwiększających dostępność platformy, 
może ona także w przyszłości nie zapewniać właściwej komunikacji z wyko-
rzystaniem miniPortalu.

Terminowe wdrożenie 
narzędzi informatycznych 

wspierających 
komunikację elektroniczną

MiniPortal  
nie zapewnia zachowania 

zasady neutralności 
technologicznej

Wywiązywanie się  
z obowiązku zapewnienia 
komunikacji elektronicznej

Brak zapewnienia 
należytej archiwizacji 

dokumentów 
elektronicznych

Opóźnienie realizacji 
platformy e-Zamówienia

Główne problemy 
użytkowników 

miniPortalu
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Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie realizowane przez Urząd Zamó-
wień Publicznych oraz Ministerstwo Cyfryzacji działania informacyjne,  
dotyczące elektronizacji zamówień publicznych, a także wynikające z uru-
chomienia miniPortalu. Pozostałe kontrolowane jednostki rzetelnie informo-
wały o obowiązkach wynikających ze stosowania komunikacji elektronicznej 
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, a także zapewniły 
przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi wdrożonych narzędzi informa-
tycznych i procesu elektronizacji zamówień.

Ocena działań 
informacyjno- 
-promocyjnych 
i szkoleniowych
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Przygotowanie i wdrożenie narzędzi wspierających informatyzację 
procesu udzielania zamówień publicznych  
(kontrolą objęto wszystkie jednostki)

1. We wszystkich 23 jednostkach objętych kontrolą terminowo wdro-
żono narzędzia informatyczne wspierające komunikację elektroniczną 
w postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. 
W 13 jednostkach wdrożono bezpłatne narzędzie udostępnione przez 
UZP, tj. miniPortal (56,5% ogółu kontrolowanych jednostek), natomiast 
w pozostałych 10 jednostkach komercyjne, płatne narzędzia. W związku 
z problemami w użytkowaniu miniPortalu, a także niewystarczającą jego 
funkcjonalnością (m.in. w zakresie zapewnienia kompleksowej archiwiza-
cji dokumentacji elektronicznej), w trzech skontrolowanych jednostkach 
podjęto decyzje o zakupie i wdrożeniu narzędzi komercyjnych11. W jednej 
jednostce12, NIK stwierdziła, że zakupiony w 2018 r. system komercyjny 
nie był wykorzystywany (stosowano bezpłatny miniPortal), co NIK oce-
niła jako działanie niegospodarne. Ponad połowa zamawiających, którzy 
odpowiedzieli na kwestionariusz NIK (52,9%), wykorzystywała do komu-
nikacji elektronicznej miniPortal, w tym prawie dwie trzecie użytkowni-
ków stanowiły gminy i miasta. [str. 18–21]

Infografika nr 2  
Wdrożone narzędzia do komunikacji elektronicznej w kontrolowanych jednostkach

miniPortal

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych

i n f o g r a � k a  n r  1

i n f o g r a � k a  n r  2 a

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Urząd Miasta Żyrardowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Dzierżoniowa

woj. dolnośląskie

woj. mazowieckie

woj. zachodniopomorskie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. F. Szczepanika w Suwałkach

Urząd Miejski w Białymstoku

Urząd Miejski w Drohiczynie

woj. podlaskie

gminy/miasta uczelnie szpitale
Urząd Zamówień

Publicznych

7 3 2 1

suma – 13
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i n f o g r a � k a  n r  3
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i n f o g r a � k a  n r  6 a

i n f o g r a � k a  n r  6 b

i n f o g r a � k a  n r  7 a

gminy/miasta uczelnie

2019

2017 31 miesięcy

49% – postępowania
zakończone (147)

35% – postępowania
w trakcie realizacji  (105)

16% – postępowania
unieważnione (50)

36 miesięcy

szpitale
Ministerstwo

Cyfryzacji

GDDKiA 
(centrala i 4 oddziały

regionalne)

1 1 2 5 1

suma – 10

Projekt e-Zamówienia czas realizacji  (mies.)

Projekt e-Zamówienia

16 110
tys. zł

34 607,3
tys. zł

Postępowania 
wszczęte 

po 18.10.2018 r. 
wg stanu realizacji
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13 263,6
– wydatki na wdrożenie

narzędzi

125 515,8 26 691,0 108 484,8 9 099,5

27 640,0
– wydatki na szkolenia 

38 459,8 66 844,2 1,2 38 962,0*
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gminy/miasta uczelnieszpitale
Ministerstwo

Cyfryzacji
Urząd Zamówień

PublicznychGDDKiA 

434 965,7

*w przypadku UZP w kategorii wydatków na szkolenia uwzględniono wydatki 
na opracowanie materiałów szkoleniowych dla użytkowników miniPortalu
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platforma
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Żyrardowa

Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

narzędzia komercyjne

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych

i n f o g r a � k a  n r  1

i n f o g r a � k a  n r  2 a

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
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na opracowanie materiałów szkoleniowych dla użytkowników miniPortalu
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i n f o g r a � k a  n r  1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Żyrardowa

Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

 

Źródło: opracowanie własne NIK.

2. Zgodność narzędzi komercyjnych z przepisami prawa unijnego i kra-
jowego (w tym dostosowanie do ewentualnych zmian prawa) zapewnili 
dostawcy tych narzędzi, przy czym w przypadku dwóch z 11 zamawia-

11  Urząd Miasta Żyrardowa, Urząd Miejski w Pyrzycach oraz Urząd Miejski w Białymstoku. 
W okresie objętym kontrolą narzędzie komercyjne wdrożono w Urzędzie Miasta Żyrardowa 
i z jego użyciem przeprowadzono kolejne postępowania o zamówienie publiczne.

12  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie.

Wszystkie  
kontrolowane jednostki 

wdrożyły narzędzia 
informatyczne 

wspierające elektroniczną 
komunikację 

Zgodność narzędzi 
do komunikacji 
elektronicznej 

z przepisami prawa
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jących, korzystajacych z narzędzi komercyjnych, zabrakło w umowach 
formalnych postanowień, zobowiązujących dostawców do dostarczenia 
narzędzi spełniających wymogi prawa. W przypadku miniPortalu usta-
lono, że nie jest możliwe wykorzystanie jego pełnej funkcjonalności  
(w zakresie szyfrowania ofert) w przypadku używania przez podmioty 
systemów operacyjnych innych niż Microsoft Windows, zatem miniPor-
tal nie spełnia określonego w § 4 ust. 3 KRI warunku neutralności tech-
nologicznej13. W opinii NIK, mogło to utrudnić lub uniemożliwić udział 
w postępowaniach przetargowych niektórych podmiotów, a zamawia-
jących narazić na zarzut naruszenia art. 10b ustawy PZP stanowiącego,  
że narzędzia i urządzenia wykorzystywane do komunikacji elektronicz-
nej, oraz ich właściwości techniczne mają być niedyskryminujące, ogólnie 
dostępne oraz interoperacyjne z produktami służącymi elektroniczne-
mu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, będącymi 
w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wykonawcom dostępu 
do postępowania o udzielenie zamówienia.  [str. 22–24]

3. W skontrolowanych jednostkach, w prowadzonych postępowaniach 
o zamówienie publiczne o wartości równej lub przekraczającej progi unij-
ne14 wypełniono wynikający z ustawy PZP obowiązek stosowania środ-
ków komunikacji elektronicznej. Od 18 października 2018 r. do 30 sierpnia 
2019 r. w jednostkach tych wszczęto łacznie 302 postępowania przetar-
gowe tego rodzaju, z tego w 22 jednostkach zakończono 147 postępowań 
(48,7%) i podpisano umowy o łacznej wartości 551 572,7 tys. zł. W 105 
postępowaniach (34,8%) trwały czynności, a 50 postępowań (16,5%) 
zostało unieważnionych. W czterech z 11 jednostek, w których wyko-
rzystywano narzędzia komercyjne15, elektroniczną komunikacją objęto 
również postępowania o wartości poniżej progów unijnych.  [str. 21–22]

Infografika nr 3  
Postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych wszczęte przez kontrolowane 
jednostki w okresie od 18 października 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r. według stanu realizacji

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych
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im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
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Źródło: opracowanie własne NIK.

13  Zasada neutralności technologicznej została zdefiniowana w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 700, ze zm.).

14  Do zakończenia czynności kontrolnych w UZP nie prowadzono postępowań o wartości równej 
lub przekraczającej progi unijne.

15  Ministerstwo Cyfryzacji, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego w Otwocku, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Wszystkie kontrolowane 
jednostki realizowały 
obowiązek komunikacji 
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postępowaniach 
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4. W 11 z 22 skontrolowanych jednostek, realizujących postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego16, wystąpiły problemy w funkcjo-
nowaniu i obsłudze wdrożonych narzędzi wspierających komunikację 
elektroniczną. W szczególności polegały one na trudnościach w pobraniu 
i otwarciu ofert oraz zalogowaniu do narzędzi i odszyfrowaniu ofert, przy 
czym głównie dotyczyły miniPortalu oraz funkcjonalności ePUAP. Wyni-
ki badania kwestionariuszowego wskazują, że ok. 69% użytkowników 
miniPortalu miało trudności z odszyfrowaniem ofert, a 27% wskazało 
na problemy wynikające z braku dostępu do narzędzia. Dostawcy narzędzi 
komercyjnych należycie świadczyli usługi wsparcia, choć w przypadku 
dwóch z 11 skontrolowanych jednostek użytkujących narzędzia komer-
cyjne zabrakło w umowach rzetelnych postanowień o takim wsparciu 
(umowy uzupełniono w trakcie kontroli NIK). W przypadku miniPortalu, 
usługi wsparcia świadczyli pracownicy UZP, wykonawcy tego narzędzia 
oraz COI (w zakresie funkcjonowania ePUAP). Ustalenia kontroli NIK oraz 
wyniki badania kwestionariuszowego wykazały mankamenty świadczo-
nych usług, m.in. długotrwałe udzielanie odpowiedzi oraz wyjaśnianie 
przyczyn i rozwiązywanie zgłoszonych problemów, a także trudności 
ze skontaktowaniem się z obsługą wsparcia. Nieprawidłowe funkcjono-
wanie miniPortalu/ePUAP, w niektórych przypadkach utrudniało lub unie-
możliwiało otwarcie ofert, a także wpływało na konieczność przedłużenia 
postępowań.  [str. 24–27, 36–38]

Przygotowanie i wdrożenie projektu e-Zamówienia  
(kontrolą objęto MC i UZP)

5. Od 2013 r. prowadzone w UZP prace nad przygotowaniem platformy 
elektronicznych zamówień publicznych cechowały się zmiennością kon-
cepcji, co do zakresu funkcjonalności i oferowanych usług. Początkowo 
zakładano kompleksową obsługę postępowań od momentu ogłoszenia 
do udzielenia zamówienia. W koncepcji platformy e-Zamówienia z 2016 r. 
założono, że elektroniczna wymiana dokumentacji przetargowej pomię-
dzy zamawiającym i wykonawcą będzie obsługiwana przez zintegrowane 
z platformą, dostępne na rynku narzędzia komercyjne, zaś sama platfor-
ma będzie pełnić funkcje: repozytorium danych o zamówieniach, modułu 
sprawozdawczo-analitycznego, przechowywania ofert do czasu ich otwar-
cia oraz obsługi licytacji i aukcji elektronicznych. Opóźnienia w budowie 
platformy według tej koncepcji i wskazywana przez MC niska jakość 
zamówionych prac skutkowały odstąpieniem w marcu 2019 r. od umowy 
z wykonawcą. Obecna koncepcja (według stanu na 13 września 2019 r.), 
realizowana przez UZP, ponownie zakłada umożliwienie pełnej obsługi 
prowadzenia postępowań oraz ograniczenie zakresu integracji narzędzi 
komercyjnych z platformą. Jej budowa będzie trwała o pięć miesięcy dłu-
żej i będzie kosztowała 34,6 mln zł, tj. ponad dwa razy więcej niż projekt 
realizowany według koncepcji z 2016 r. (16,1 mln zł). [str. 28–29]

16  Patrz przypis 14. 

Problemy 
z funkcjonowaniem 

i obsługą narzędzi 
informatycznych

Zmienność koncepcji 
centralnej platformy 

elektronicznych 
zamówień 
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6. Projekt e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, który 
zakładał wdrożenie platformy e-Zamówienia, realizowany był w latach 
2017–2019 w partnerstwie MC i UZP. NIK stwierdziła, że MC przyjęło rolę 
lidera zarządzającego i odpowiedzialność za projekt, nie posiadając przy 
tym większego wpływu na jego cel i zakres, które określił UZP. Oparcie 
się przez Ministerstwo na założeniach, których nie było autorem, miało 
wpływ na przygotowanie do realizacji projektu np. na wydłużenie czasu 
przygotowania dokumentacji przetargowej. W opinii NIK, lepszym rozwią-
zaniem byłoby, gdyby wiodącą rolę w projekcie miał UZP tak, jak to ustalono 
w zmienionej w 2019 r. formule realizacji tego projektu.  [str. 29–30]

7. Projekt e-Zamówienia realizowano przy zastosowaniu, opartej  
na PRINCE217, metodyki zarządzania projektami w MC z elementami meto-
dyk zwinnych18. W celu zarządzania projektem został powołany Komitet 
Sterujący oraz Kierownicy projektu. NIK stwierdziła, że pomimo zapew-
nienia przez MC ciągłości działania powyższych struktur zarządzania 
projektem, częste zmiany na stanowisku Kierownika projektu nie pozo-
stawały bez wpływu na przebieg prac. [str. 31–32]

8. Rejestr ryzyk dla projektu prowadzony był nierzetelnie, gdyż zabrakło 
w nim informacji dotyczących daty zgłoszenia lub aktualizacji i terminu 
wykonania działań przeciwdziałających ryzyku, a zastosowana kategory-
zacja ryzyk była niezgodna z określoną w Szczegółowym opisie realizacji 
projektu. Z kolei zaktualizowany w związku z reorganizacją MC i zmia-
nami w zespołach projektowych Dokument Inicjacji Projektu nie został 
przedstawiony do zatwierdzenia Komitetowi Sterującemu.  [str. 32]

9. Ministerstwo nie zapewniło, w zakresie przewidzianym w dokumen-
tacji projektowej, udziału użytkowników końcowych (z wyjątkiem UZP), 
w etapie analizy wymagań i potrzeb w związku z projektowaną platformą 
e-Zamówienia, co w ocenie NIK było nierzetelne. Wbrew przyjętej meto-
dyce projektowania zorientowanego na użytkownika, zakładającej uczest-
nictwo użytkowników, m.in. na etapie analizy i zdefiniowania wymagań dla 
projektu, MC bez własnych analiz przyjęło jako ostateczne wymagania prze-
kazane przez UZP. Zabrakło także należytej komunikacji z wykonawcami 
zewnętrznych systemów komercyjnych w zakresie integrowania platformy 
e-Zamówienia z tymi systemami. Opracowane w ramach II etapu projektu 
Standardy Usług i Danych nie zostały zaktualizowane, pomimo licznych 
uwag wykonawców systemów komercyjnych.  [str. 32–33]

10. W MC odebrano zrealizowane produkty będące wynikiem realizacji 
I i II etapu projektu, natomiast w etapie III, przewidującym wdrożenie 
platformy e-Zamówienia, testy akceptacyjne wskazywały na niską jakość 
oprogramowania przygotowanego przez wykonawcę i brak niektórych 
wymaganych funkcjonalności, co zdecydowało o podjęciu przez MC 
decyzji o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. Do czasu odstąpienia 

17  Projects In Controlled Environments – projekty w sterowanym środowisku – metodyka zarządzania 
projektami oparta na produktach.

18  Metodyki koncentrujące się na szybkim wytwarzaniu oprogramowania wysokiej jakości 
w sposób iteracyjny (tj. z podziałem na części), z uwzględnieniem zmieniających się warunków 
w środowisku projektu. 

Ograniczony wpływ 
Ministra Cyfryzacji 
na cele i zakres projektu 
e-Zamówienia 

Zarządzanie projektem 
e-Zamówienia

Niezachowanie 
należytej staranności 
przy dokumentowaniu 
projektu

Brak zapewnienia 
udziału użytkowników 
końcowych w analizie 
wymagań i potrzeb; 
nieskuteczna 
komunikacja w zakresie 
integracji narzędzi 
komercyjnych

Niska jakość wykonania 
projektu e-Zamówienia 
i odstąpienie od umowy
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od umowy nie zostały zaktualizowane, wytworzone w II etapie projek-
tu i będące przedmiotem uwag zaintresowanych podmiotów, Standardy 
Usług i Danych. Z powodu niedostarczenia przez wykonawcę poprawnie 
działającego środowiska testowego, nie zostało ono udostępnione w celu 
sprawdzenia poprawności integracji.

W ramach projektu wydatkowano 2712,9 tys. zł (ok. 16,8% zaplanowa-
nych kosztów), głównie na wynagrodzenie wykonawcy, zakup usług 
wsparcia i wynagrodzenie personelu projektu. Niezrealizowanie wyma-
ganych prac spowodowało, że MC naliczyło wykonawcy kary umowne 
w wysokości 3617,2 tys. zł. W związku z brakiem zapłaty kar, uruchomio-
no środki z gwarancji bankowej oraz skierowano dochodzenie należności 
do Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.  [str. 33]

Przygotowanie i wdrożenie platformy miniPortal  
(kontrolą objęto MC i UZP)

11. Koncepcja przygotowania i wdrożenia miniPortalu, jako rozwiąza-
nia przejściowego, umożliwiającego obsługę komunikacji elektronicznej 
w zamówieniach publicznych, została opracowana przez UZP w odpo-
wiedzi na zapotrzebowanie zamawiających, którzy oczekiwali od strony 
rządowej udostępnienia bezpłatnego narzędzia. Łączne koszty przygoto-
wania i wdrożenia miniPortalu, wyniosły 479,5 tys. zł, z tego 152,5 tys. zł 
na sfinansowanie umowy z wykonawcą oraz 327,0 tys. zł na wdrożenie 
w ePUAP e-usług niezbędnych do uruchomienia miniPortalu. Od urucho-
mienia miniPortalu (4 października 2018 r.) do 23 sierpnia 2019 r. łącznie 
1993 podmioty zarejestrowały przy użyciu tego narzędzia 8710 postępo-
wań powyżej progów unijnych. 

W opinii NIK, zasady współpracy pomiędzy MC/COI a UZP w zakresie 
funkcjonowania miniPortalu nie zostały sformalizowane i uzgodnione, 
zwłaszcza w odniesieniu do wzajemnych oczekiwań dotyczących obsługi 
zgłoszeń lub modyfikacji funkcjonalności oprogramowania. [str. 34–36]

12. Testy przeprowadzane zarówno przed uruchomieniem miniPortalu, 
jak i w trakcie jego funkcjonowania, nie obejmowały kompletnych funkcjo-
nalności systemu ePUAP, którego dostępność podczas testów była ograni-
czona (trudności z połączeniem i logowaniem). Zdaniem NIK, ograniczenie 
możliwości przetestowania pełnej komunikacji elektronicznej z zastosowa-
niem obu systemów mogło przyczynić się do występowania błędów podczas 
wykorzystywania miniPortalu przez użytkowników. [str. 36–38]

13. Użytkownikom, którzy wdrożyli miniPortal, na ogół zapewniono 
świadczenie usług wsparcia. Dziewięć19 z 12 skontrolowanych jednostek 
wykorzystujących miniPortal, a także większość respondentów badania 
kwestionariuszowego użytkujących to narzędzie (90,6% ogółu badanych), 
oceniła poziom wsparcia jako zadowalający. Z ustaleń kontroli NIK i badania 
kwestionariuszowego wynika, że główne problemy dotyczyły dwóch 

19  Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miasta Kołobrzeg, Urząd Miasta Żyrardowa, Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowieckim, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Suwałkach, Politechnika Koszalińska w Koszalinie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu.

Skala i koszty wdrożenia 
miniPortalu

Ograniczone testy 
miniPortalu 

Problemy związane 
z wykorzystaniem 

miniPortalu 
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obszarów: szyfrowania ofert oraz niedostępności lub niewystarczajacej 
dostępności ePUAP. Wystąpiły one w trzech kontrolowanych jednostkach 
wykorzystujących miniPortal20 oraz zostały potwierdzone przez respon-
dentów badania kwestionariuszowego. W opinii NIK, brak dostępności lub 
możliwości zaszyfrowania lub odszyfrowania oferty i jej otwarcia w okre-
ślonym terminie może mieć negatywny wpływ na przebieg postępowań. 
W związku ze zgłaszanymi problemami, UZP w grudniu 2018 r. opracował 
i przekazał do COI propozycje modyfikacji w zakresie m.in. automatyzacji 
procesu szyfrowania ofert. COI, przez ponad pół roku nie podjął działań, 
co świadczy o niewłaściwej współpracy pomiędzy MC/COI a UZP w zakre-
sie wdrożenia i utrzymania miniPortalu.  [str. 25–27, 38]

Stosowanie przez zamawiających regulacji dotyczących komunika-
cji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień publicznych 
(z wyłączeniem MC, UZP i centrali GDDKiA)

14. Większość skontrolowanych jednostek (18 z 20) zamieszczała w doku-
mentacji postępowań, wynikające z § 2 i 3 rozporządzenia w sprawie 
komunikacji elektronicznej, kompletne informacje określające zasady 
komunikacji elektronicznej. W dwóch jednostkach21 nie wskazano w doku-
mentacji przetargowej informacji o dopuszczeniu w komunikacji z wyko-
nawcami skrzynek poczty e-mail, wykorzystywanym wzorcu czasu oraz 
wymaganej przepustowości sieci, co naruszało ww. przepisy. [str. 39–40]

15. W 19 z 20 skontrolowanych jednostek, w 53 postępowaniach obję-
tych szczegółowym badaniem NIK, rzetelnie weryfikowano zgodność 
przekazywanej przez wykonawców dokumentacji z określonymi w doku-
mentacji przetargowej zasadami komunikacji elektronicznej, w tym  
m.in. weryfikowano autentyczność podpisów elektronicznych za pomocą 
specjalistycznego oprogramowania22. W jednej jednostce23 wbrew wymo-
gom określonym w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP nie odrzucono dwóch 
ofert nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym wyma-
ganym art. 10a ust. 5 ustawy PZP.  [str. 40–41]

16. Wszystkie komercyjne narzędzia wykorzystywane w 11 skontrolo-
wanych jednostkach zapewniały bezpieczne elektroniczne archiwizo-
wanie dokumentacji prowadzonych postępowań. W dwóch jednostkach 
w podpisanych umowach nie ureglowano zagadnień, związanych z prze-
chowywaniem i archiwizacją dokumentów elektronicznych z postępo-
wań przetargowych oraz sposobu postępowania z tymi dokumentami 
po zakończeniu umowy z dostawcą. W dziewięciu z 13 jednostek wyko-
rzystujących miniPortal (który nie posiada modułu archiwum) nie zapew-
niono zgodnego z przepisami, należytego i bezpiecznego zarchiwizowania 
dokumentacji elektronicznej z postępowań24, co może zwiększać ryzyko 

20  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Urząd Miejski w Białymstoku, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku.

21  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
we Wrocławiu.

22  Adobe Acrobat Reader, Szafir, weryfikacjapodpisu.pl, Pem-Hart Signature, PWPW Sign.
23  Politechnika Koszalińska w Koszalinie.
24  Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 

Większość 
kontrolowanych 
jednostek wskazała 
w dokumentacji 
przetargowej 
zasady komunikacji 
elektronicznej

Większość 
kontrolowanych 
jednostek rzetelnie 
weryfikowała 
poprawność ofert

Zapewnienie właściwego 
przechowywania 
elektronicznej 
dokumentacji 
postępowań
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utraty lub naruszenia integralności dokumentacji oraz może wpływać 
na ograniczenie możliwości odtworzenia przebiegu postępowań. Na trudno-
ści w zakresie zapewnienia należytej archiwizacji dokumentacji elektronicz-
nej postępowań wskazywali także uczestnicy badania kwestionariuszowego 
użytkujący miniPortal (ponad 25% odpowiedzi). [str. 41–44]

Działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe związane  
z informatyzacją procesu udzielania zamówień publicznych 

17. UZP i MC informowały opinię publiczną o planowanych i zrealizowa-
nych działaniach w zakresie informatyzacji procesu zamówień publicz-
nych, w tym o realizacji systemu miniPortal oraz stanie realizacji projektu 
e-Zamówienia. Informacje były prezentowane m.in. na stronach interne-
towych UZP i MC. W związku z udostępnieniem miniPortalu, UZP zlecił 
opracowanie filmów instruktażowych oraz przygotowanie broszury infor-
macyjnej. W ramach realizacji projektu e-Zamówienia w MC opracowano 
logotyp i księgę znaku projektu oraz stosowano oznaczenia dokumentów, 
sprzętu, stron internetowych zgodne z wymogami projektu dofinansowa-
nego ze środków UE. [str. 46]

18. W serwisach internetowych jednostek, które wdrożyły komercyjne 
narzędzia zostały opublikowane komunikaty i zalecenia, dotyczące zasto-
sowania danego systemu, obsługującego komunikację elektroniczną i prze-
kierowania do narzędzia. W jednostkach wykorzystujących miniPortal 
publikowano odesłania do zamieszczonych w serwisie UZP instrukcji użyt-
kownika, a informacje o obowiązku stosowania elektronicznej komunikacji 
zamieszczano przede wszystkim w dokumentacji postępowań. [str. 46–47]

19. We wszystkich skontrolowanych jednostkach25 szkoleniami obję-
to łącznie 150 pracowników odpowiedzialnych za obsługę zamówień 
publicznych. W przypadku komercyjnych narzędzi przeważały szkole-
nia i instruktaże zapewnione przez dostawców narzędzi na podstawie 
zawartych umów. W przypadku wykorzystania miniPortalu główną formą 
szkolenia było samokształcenie w oparciu o bezpłatne materiały instruk-
tażowe udostępnione na stronie UZP. Ponadto, pracownicy 10 jednostek 
użytkujących miniPortal uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych,  
a w pięciu jednostkach przeprowadzono szkolenia wewnętrzne i instruk-
taże. Zdecydowana większość zamawiających, uczestniczących w badaniu 
kwestionariuszowym, zadbała o przeszkolenie pracowników obsługu-
jących narzędzia do komunikacji elektronicznej, a tylko 14% z nich nie 
podjęło żadnych działań w tym zakresie. Najczęściej (ponad 52%) umoż-
liwiano udział w szkoleniach organizowanych przez producentów syste-
mów, przy czym w przypadku narzędzi komercyjnych szkolenia takie były 
w zasadzie normą. W przypadku miniPortalu, poza tradycyjnymi szkole-
niami, pracownicy często uczestniczyli w szkoleniach e-learningowych.
 [str. 46–47]

Urząd Miejski w Pyrzycach, Politechnika Koszalińska, Politechnika Wrocławska, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie.

25  Ośmiu urzędach miast/gmin, czterech szpitalach, czterech uczelniach, GDDKiA i jej czterech 
oddziałach regionalnych.
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Wnioski pokontrolne dotyczyły przede wszystkim:

1) przechowywania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych, objętych obowiązkiem komunikacji elektronicznej, w sys-
temie teleinformatycznym, spełniającym wymogi rozporządzenia KRI 
oraz rozporządzenia w sprawie postępowania z dokumentami elektro-
nicznymi;

2) opracowania wewnętrznych procedur określających zasady przecho-
wywania dokumentów elektronicznych związanych z zamówieniami 
publicznymi, do czasu ich przekazania do archiwum państwowego;

3) prowadzenia komunikacji elektronicznej z wykonawcami w sposób 
zgodny z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (dalej: SIWZ) danego postępowania i wewnętrznych unor-
mowaniach;

4) zabezpieczenia w umowie o świadczenie usług elektronicznych interesu 
jednostki, poprzez zamieszczenie w niej postanowień określających 
zasady i zakres przechowywania i archiwizacji dokumentów elektro-
nicznych z przeprowadzonych postępowań oraz sposób postępowania 
z nimi po ustaniu umowy;

5) odrzucania ofert podmiotów ubiegających się o realizację zamówienia 
publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne nieopa-
trzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podjęcie działań w celu zapewnienia w systemie miniPortal dostępu 
do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom użyt-
kującym inne niż Microsoft Windows, powszechnie dostępne systemy 
operacyjne.

Wnioski do burmistrzów 
i prezydentów miast, 
rektorów uczelni, 
dyrektorów szpitali

Wniosek do Prezesa 
Urzędu Zamówień 
Publicznych
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5.1. Przygotowanie i wdrożenie narzędzi (systemów) 
wspierających informatyzację procesu udzielania 
zamówień publicznych

Wszystkie skontrolowane jednostki, stosownie do wymagań wynika-
jących z art. 10a ust. 1 ustawy PZP, wdrożyły narzędzia informatyczne, 
wspierające komunikację elektroniczną w odniesieniu do postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekracza-
jącej tzw. progi unijne26. Narzędzia zostały wdrożone terminowo, tj. przed 
datą rozpoczęcia pierwszych takich postępowań.

5.1.1. W przypadku 13 jednostek27 (56,5% ogółu jednostek objętych 
kontrolą) wdrożonym narzędziem wspierającym informatyzację pro-
cesu zamówień publicznych był bezpłatny miniPortal opracowany 
na zlecenie UZP. W pozostałych 10 jednostkach28 (43,5%) skorzystano 
z dostępnych na rynku płatnych narzędzi komercyjnych29. Wybór mini-
Portalu uzasadniano głównie bezkosztowym użytkowaniem, łatwością 
i intuicyjnością w obsłudze oraz zaufaniem, co do jakości produktu wpro-
wadzonego do użytku przez instytucję państwową. W kontrolowanych 
jednostkach wykorzystujących komercyjne narzędzia wskazywano, 
że wpływ na wybór miała ich szersza funkcjonalność, gwarantowane 
wsparcie techniczne i szkoleniowe, a także doniesienia portali branżo-
wych o problemach związanych z funkcjonowaniem miniPortalu, głównie 
w zakresie jego dostępności i odszyfrowywania ofert. Podawano również, 
że narzędzia komercyjne – w przeciwieństwie do miniPortalu – zapewnia-
ją kompleksową archiwizację dokumentacji elektronicznej z prowadzo-
nych postępowań przetargowych oraz, że miniPortal jest rozwiązaniem 
tymczasowym do czasu uruchomienia docelowej platformy e-Zamówienia. 
Podobnymi przesłankami przy wyborze narzędzi do komunikacji elektro-
nicznej kierowały się jednostki uczestniczące w badaniu kwestionariuszo-
wym (względy ekonomiczne i łatwość obsługi w przypadku miniPortalu 
oraz szeroka funkcjonalność lub możliwość dostosowania do specyficz-
nych potrzeb jednostek, np. szpitali, w przypadku narzędzi komercyjnych). 
Ponad połowa (52,9%) zamawiających, którzy odpowiedzieli na kwestio-
nariusz NIK, wykorzystywała do komunikacji elektronicznej z wykonaw-

26  Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

27  Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miasta Kołobrzeg, Urząd 
Miejski w Pyrzycach, Urząd Miasta Żyrardowa, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, Urząd 
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Politechnika 
Koszalińska w Koszalinie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Urząd Zamówień Publicznych. W przypadku 
Urzędu Miasta Żyrardowa z zastosowaniem miniPortalu przeprowadzono jedynie pierwsze 
postępowanie, podlegające obowiązkowi komunikacji elektronicznej. 

28  Urząd Miasta Dzierżoniowa, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego w Otwocku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, 
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(centrala i cztery oddziały), Ministerstwo Cyfryzacji. W Urzędzie Miasta Żyrardowa, 
w następstwie problemów z miniPortalem, zostało wdrożone narzędzie komercyjne, z użyciem 
którego przeprowadzono kolejne postępowania o zamówienie publiczne w okresie objętym 
kontrolą.

29  Systemy: eB2B, platforma e-Zamawiający, platformazakupowa.pl oraz SmartPZP.

Jakie narzędzia 
do komunikacji 
elektronicznej 

wdrożono?
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cami miniPortal. Narzędzie to zyskało największą popularność w gminach 
(miniPortal użytkowało prawie dwie trzecie z nich), natomiast w szpita-
lach i uczelniach częściej wykorzystywano narzędzia komercyjne.

Infografika nr 4  
Uzasadnienie wyboru miniPortalu do komunikacji elektronicznej w jednostkach objętych 
badaniem kwestionariuszowym

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych
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i n f o g r a � k a  n r  1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Żyrardowa

Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

Źródło: opracowanie własne NIK.

W trzech skontrolowanych przez NIK jednostkach korzystających 
z miniPortalu30, w związku z problemami, które wystąpiły podczas jego 
użytkowania, a także w celu zapewnienia kompleksowej archiwizacji 
dokumentacji elektronicznej, podjęto decyzje o zakupie narzędzi komer-
cyjnych (w okresie objętym kontrolą narzędzie komercyjne wdrożono 
i zastosowano w Urzędzie Miasta Żyrardowa). W przypadku Samodziel-
nego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, 
pomimo zakupu narzędzia komercyjnego, do obsługi postępowań wyko-
rzystywano miniPortal. 

Przykłady

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Szczecinie, pomimo wdrożenia miniPortalu, zakupiono za 38,6 tys. zł 
usługę dostępu do narzędzia SmartPZP na okres od 30 października 2018 r.  
do 31 października 2019 r. Dostęp ten przez 288 dni (do 13 sierpnia 2019 r.) 
nie był wykorzystywany do komunikacji elektronicznej w procesie udzielania 
zamówień publicznych, co NIK oceniła jako działanie niegospodarne. Dyrektor 
szpitala podała, że usługę dostępową zakupiono jako rozwiązanie zapasowe, 
w celu uniknięcia ewentualnych przestojów w prowadzeniu postępowań prze-
targowych z wykorzystaniem miniPortalu (współpracującego z ePUAP), obar-
czonego wysokim ryzykiem awarii. 

W Urzędzie Miasta Żyrardowa miniPortal wykorzystano do komunikacji 
z wykonawcami tylko w jednym postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego ogłoszonym w październiku 2018 r., a od grudnia tegoż 
roku uruchomiono narzędzie komercyjne platformazakupowa.pl. Zastępca  
Prezydenta Miasta uzasadniając nieplanowany wcześniej zakup komercyjnej 
platformy wskazał na błędy w postępowaniu prowadzonym z użyciem  
miniPortalu, uniemożliwiające jego sprawny przebieg i zagrażajace unieważ-
nieniem oraz na przerwy w działaniu skrzynki ePUAP, mogące skutkować nie-

30  Urząd Miasta Żyrardowa, Urząd Miejski w Pyrzycach oraz Urząd Miejski w Białymstoku.
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możnością złożenia oferty. Wskazał również na prostszą i bardziej intuicyjną 
obsługę postępowania narzędziem komercyjnym, które zapewnia pełną komu-
nikację elektroniczną pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, w tym ogłoszenie 
postępowania oraz składanie ofert, oświadczeń i dokumentów w formie elek-
tronicznej, jak również na funkcję bezpośredniego posługiwania się kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym. 

W Urzędzie Miejskim w Pyrzycach pomimo, że wdrożono miniPortal z datą 
wszczęcia pierwszego postępowania, dla którego istniał wymóg użycia środ-
ków komunikacji elektronicznej (tj. 18 grudnia 2018 r.), w 2019 r. rozpoczęto 
procedurę zakupu narzędzia komercyjnego. Burmistrz wyjaśniła, że zdecydo-
wano się na skorzystanie z miniPortalu, ponieważ było to rozwiązanie dar-
mowe i jako produkt współtworzony przez UZP budziło zaufanie. Jednak 
w praktyce funkcjonalność narzędzia, wsparcie użytkownika oraz poziom 
obsługi zgłoszeń problemów były niezadawalające. Przykładowo, w prowadzo-
nym w kwietniu 2019 r. z użyciem miniPortalu postępowaniu o zamówienie 
publiczne, oferta jednego z wykonawców złożona za pośrednictwem skrzynki 
podawczej ePUAP nie dotarła do zamawiającego. Zasygnalizowany problem 
został rozpatrzony przez zespół Service Desk ePUAP po 16 dniach od jego zgło-
szenia. Błąd miał istotny wpływ na terminowość i prawidłowość prowadzo-
nego postępowania i w efekcie spowodował jego unieważnienie.

5.1.2. W latach 2016–2019 (do 30 sierpnia 2019 r.) kontrolowane jednostki 
na zadania związane z wdrożeniem narzędzi służących komunikacji elek-
tronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
przygotowaniem pracowników do obsługi tych narzędzi wydatkowały 
łącznie 889,9 tys. zł. Na budowę miniPortalu wydatkowano 435,0 tys. zł 
(w całości w UZP), a na zakup i wdrożenie narzędzi komercyjnych 
454,9 tys. zł. Najwyższe wydatki na narzędzia komercyjne poniosły trzy 
szpitale31 i centrala GDDKiA, odpowiednio: 125,5 tys. zł i 108,5 tys. zł. 
Średni koszt wdrożonego narzędzia komercyjnego w kontrolowanych 
jednostkach wyniósł 33,7 tys. zł. W przypadku jednostek użytkujących 
miniPortal wydatki wdrożeniowe ograniczały się do zakupu podpisów 
elektronicznych i/lub przeszkolenia pracowników. W blisko połowie 
(42,1%) jednostek objętych badaniem kwestionariuszowym, szacunkowy 
koszt zakupu narzędzi komercyjnych przekroczył 10,0 tys. zł (w pozo-
stałych był niższy). W przypadku miniPortalu, ponad 87% udzielających 
odpowiedzi nie poniosło żadnych wydatków w związku z zastosowaniem 
tego narzędzia.

31  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku, Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Wydatki na wdrożenie 
narzędzi do komunikacji 

elektronicznej
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Infografika nr 5  
Wydatki jednostek kontrolowanych na wdrożenie narzędzi do komunikacji elektronicznej 
i szkolenia (w zł)

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych
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i n f o g r a � k a  n r  1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Żyrardowa

Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

Źródło: opracowanie własne NIK.

5.1.3. W 22 spośród 23 jednostek objętych kontrolą realizowano obo-
wiązek komunikacji z wykonawcą za pomocą wdrożonych narzędzi 
informatycznych w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówie-
nia publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. 
Do zakończenia czynności kontrolnych (30 sierpnia 2019 r.) w UZP nie 
korzystano z wdrożonego miniPortalu, bowiem nie prowadzono takich 
postępowań. W okresie od 18 października 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r. 
w kontrolowanych jednostkach wszczęto łącznie 302 postępowania (naj-
wcześniej, 19 października 2018 r. w Politechnice Koszalińskiej), z tego: 
147 zakończono i podpisano umowy, 105 było w trakcie rozstrzygania, 
a 50 zostało unieważnionych głównie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 
i 4 ustawy PZP. Najwięcej postępowań zostało wszczętych przez szpitale 
(103) i uczelnie (84). W 20 jednostkach, w których rozstrzygnięto postę-
powania32, podpisano umowy o łącznej wartości 551 572,7 tys. zł, z tego: 
w czterech szpitalach na kwotę 220 936,9 tys. zł, w czterech oddziałach 
GDDKiA na kwotę 122 382,2 tys. zł, w siedmiu urzędach miast na kwotę 
77 813,4 tys. zł oraz w czterech uczelniach na kwotę 66 758,3 tys. zł. 
Według badania kwestionariuszowego, zamówienia o wartości równej lub 
przekraczającej progi unijne, dla których zamawiający po 18 października 
2019 r. musiał zastosować komunikację elektroniczną, wystąpiły u ponad 
70% jednostek, najczęściej w szpitalach (prawie 90%) i uczelniach (ponad 
60%), które realizowały też największą liczbę takich postępowań.

32  Poza Urzędem Miejskim w Pyrzycach, UZP oraz centralą GDDKiA.

Skala zastosowania 
komunikacji 
elektronicznej 
w postępowaniach 
przetargowych
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Infografika nr 6 
Wszczęte postępowania o udzielenie zamówienia powyżej progów unijnych  
według rodzajów jednostek kontrolowanych

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych
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i n f o g r a � k a  n r  1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Żyrardowa

Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

Źródło: opracowanie własne NIK.

W czterech spośród 22 skontrolowanych przez NIK jednostek przeprowa-
dzających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
przekraczającej progi unijne33, komunikacja elektroniczna z wykonawcą 
– pomimo braku wymogu prawnego – odbywała się także w postępowa-
niach o wartości niższej niż progi unijne. W jednostkach tych do komu-
nikacji wykorzystywano wdrożone narzędzia komercyjne. W okresie 
od 18 października 2018 r. do 30 sierpnia 2019 r. zostało wszczętych przez 
te jednostki łącznie 76 takich postępowań. W pozostałych kontrolowanych 
jednostkach nie obejmowano komunikacją elektroniczną postępowań 
o wartości poniżej progów unijnych, ze względu na brak wymogu praw-
nego, a także dużą liczbę takich postępowań. Jednostki objęte badaniem 
kwestionariuszowym w zdecydowanej większości (ponad 96%) objęły 
elektronizacją wyłącznie postępowania o wartości równej lub przekra-
czającej progi unijne, zgodnie z wymogami prawa.

5.1.4. Zgodnie z art. 10b ustawy PZP, zamawiający zapewnia, aby narzędzia 
i urządzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne były 
niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami 
służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu 
danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły ograniczać wyko-
nawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia. Warunki, jakie 
musi spełniać przekazywanie dokumentów w postępowaniu przetargo-
wym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zostały określone 
w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej. 
Minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określono 
w § 15–21 rozporządzenia KRI.

33  W Ministerstwie Cyfryzacji, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Centrum 
Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku, w Wojskowej Akademii Technicznej 
w Warszawie, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu.

Zgodność narzędzi 
do komunikacji 
elektronicznej 

z przepisami prawa
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Kontrola NIK wykazała, że miniPortal, poza niezapewnieniem interope-
racyjności ze względu na naruszenie zasady neutralności technologicznej, 
spełnia pozostałe wymagania określone w przepisach. W szczególności, 
zapewnia on prawidłową i pełną informację o zamawiającym, identyfi-
kuje osoby uczestniczące w postępowaniu oraz przechowuje te informacje 
w powiązaniu z wykonanymi przez użytkowników działaniami, posiada 
synchronizację czasu z uznanymi wzorcami czasu oraz zapewnia ochronę 
przekazywanych treści poprzez szyfrowanie dokumentów i komunikacji, 
a także umożliwia nadawanie odpowiednich uprawnień dla użytkowników.

Kontrola w UZP wykazała, że w miniPortalu do obsługi procesu szyfrowania 
i odszyfrowywania ofert zastosowano aplikację dostosowaną do użytku jedynie 
na komputerach pracujących w systemie Microsoft Windows. Było to dyskry-
minujące wobec innych funkcjonujących na rynku systemów operacyjnych 
i naruszało zasadę neutralności technologicznej (§ 4 ust. 3 KRI), zdefiniowaną  
w art. 3 pkt 19 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne. Brak uwzględnienia innych systemów operacyjnych w ocenie 
NIK, może narazić zamawiających, wykorzystujących miniPortal do przepro-
wadzania zamówień publicznych, na zarzut ograniczenia dostępu do postępo-
wania, tj. naruszenia art. 10b ustawy PZP. Dyrektor Generalny UZP wyjaśnił, 
że: Z uwagi na fakt, iż miniPortal miał być narzędziem tymczasowym Urząd 
przygotował Aplikację dla systemu Windows, ponieważ korzysta z niego więk-
szość użytkowników na świecie (…) Z uwagi na tymczasowy charakter rozwią-
zania, oraz niewielką ilość zgłaszanych uwag w tym zakresie zdecydowano,  
że Urząd nie będzie ponosił kolejnych nakładów na rozbudowę miniPortalu, 
tym samym, że problem nie jest krytyczny, a zastosowane rozwiązanie jest ogól-
nie dostępne na rynku. W ocenie NIK, obowiązek zapewnienia niedyskryminu-
jącego dostępu do postępowania ma charakter bezwarunkowy. Należy rów-
nież zauważyć, że zgodnie z § 4 ust. 3 KRI zastosowany przez podmiot, realizu-
jący zadania publiczne, sposób osiągnięcia interoperacyjności nie może naru-
szać zasady neutralności technologicznej. Pojęcie neutralności technologicznej 
zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jako zasada 
równego traktowania przez władze publiczne technologii teleinformatycznych 
i tworzenia warunków do ich uczciwej konkurencji, w tym zapobiegania moż-
liwości eliminacji technologii konkurencyjnych przy rozbudowie i modyfikacji 
eksploatowanych systemów teleinformatycznych lub przy tworzeniu konkuren-
cyjnych produktów i rozwiązań. Pominięcie w miniPortalu wsparcia innych, niż 
Microsoft Windows, systemów operacyjnych, może powodować utrudnienia lub 
wykluczenie z udziału w postępowaniach podmiotów, które ich używają.

Większość skontrolowanych jednostek (z wyjątkiem dwóch), które wdro-
żyły i wykorzystywały komercyjne narzędzia do komunikacji elektro-
nicznej w postępowaniu o zamówienie publiczne, zawarła w umowach 
z wykonawcami tych narzędzi obowiązek zapewnienia zgodności dostar-
czonego narzędzia z przepisami prawa, w tym z ustawą PZP. W umowach 
przewidywano także zobowiązanie wykonawców do dostosowania narzę-
dzia do ewentualnych zmian w prawie. 

W Urzędzie Miasta Dzierżoniowa oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjali-
stycznym we Wrocławiu, w umowach z dostawcą narzędzia do komunikacji 
elektronicznej, brak było postanowień zobowiązujących do zapewnienia 
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jego zgodności z wymogami prawa. W trakcie trwania czynności kontrolnych 
NIK zostały podpisane aneksy do umów, w których zawarto postanowienia 
o zapewnieniu zgodności dostarczonego narzędzia z prawem.

Analiza rozwiązań technicznych zastosowanych w komercyjnych narzę-
dziach do komunikacji elektronicznej zakupionych przez kontrolowane 
jednostki wykazała, że narzędzia te spełniają wymagania prawne i tech-
niczne, w szczególności zapewniają:

 y niezaprzeczalność i nienaruszalność danych, poprzez wykorzystanie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla dokumentów przesyłanych 
w systemie przez użytkowników zamawiającego i wykonawcy (zgodnie 
z § 3 ust. 2 pkt 5–6 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej);

 y bezpieczeństwo dostępu do danych, poprzez zastosowanie zaawanso-
wanego mechanizmu szyfrowania danych w sposób uniemożliwiający 
ich odszyfrowanie przez osoby niepowołane (zgodnie z § 3 ust. 2 
pkt 2–4 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej);

 y pewność terminu złożenia dokumentów, poprzez wykorzystanie usługi 
znakowania czasem oraz rozliczalność innych działań podejmowanych 
przez podmioty (zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
komunikacji elektronicznej);

 y przechowywanie (archiwizację) dokumentów w formie elektronicznej, 
bez możliwości zmiany ich treści lub ich usunięcia (zgodnie § 6 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej);

 y ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do informacji, przez 
wykorzystanie bezpiecznego szyfrowanego połączenia (zgodnie  
z § 20 ust. 3 rozporządzenia KRI);

 y definiowanie i przypisywanie ról oraz uprawnień, a także modyfikowa-
nie i wycofywanie uprawnień niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek 
to uzasadniających (zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia KRI).

5.1.5. W dziewięciu z 11 skontrolowanych jednostek34 użytkujących 
komercyjne narzędzia do komunikacji elektronicznej, w umowach 
z dostawcami rzetelnie zabezpieczyło swoje interesy w zakresie obsługi 
wsparcia tych narzędzi. Przede wszystkim zobowiązano dostawców 
do świadczenia wsparcia technicznego w wyznaczonym czasie, wykony-
wania obowiązków umownych w sposób zapobiegający utracie danych 
w sytuacji konieczności naprawy błędów lub usuwania awarii oraz okre-
ślono sankcje w przypadku nienależytego świadczenia usług. 

Przykład

W Urzędzie Miasta Dzierżoniowa w umowie z dostawcą platformy e-Zama-
wiający nie zawarto postanowień przewidujących sankcje w przypadku nieter-
minowego usunięcia zgłoszonych awarii i błędów lub niezapewnienie należy-
tego poziomu usług wsparcia technicznego. Z wyjaśnień Zastępcy Burmistrza 
wynika, że zapisy regulaminu usług wyczerpały zagadnienie asysty technicznej 
usługodawcy, a do projektu umowy nie wnosiły zastrzeżeń służby informa-
tyczne Urzędu. W trakcie kontroli NIK został podpisany aneks ustanawiający 
kary umowne za nieterminowe usunięcie zgłoszonych awarii i błędów lub nie-
zapewnienie należytego poziomu usług wsparcia technicznego.

34  Z wyjątkiem Urzędu Miasta Dzierżoniowa, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Świadczenie usług 
wsparcia dla wdrożonych 
narzędzi informatycznych
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5.1.6. W 11 z 22 skontrolowanych jednostek, które realizowały postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego35, wystąpiły problemy 
w funkcjonowaniu wdrożonych narzędzi do komunikacji elektronicznej 
i w przeważającej części (osiem jednostek) dotyczyły miniPortalu.  
Problemy w funkcjonowaniu miniPortalu wynikały przede wszystkim 
z utrudnionego pobierania i otwierania ofert (lub nawet ich nieprzekazania 
do zamawiającego), a także trudności z logowaniem do portalu i odszyfrowa-
niem oferty. W przypadku narzędzi komercyjnych wystąpiły m.in. przypadki 
czasowego zawieszenia działania platformy lub opóźnień planowanego czasu 
otwarcia ofert, a także konieczność modyfikacji funkcjonalności narzędzia.

W przypadku narzędzi komercyjnych problemy były rozwiązywane 
przez dostawców tych narzędzi na bieżąco, poprzez udzielenie wyjaśnień 
użytkownikom lub wprowadzenie modyfikacji funkcjonalności zgodnie 
ze zgłoszeniami. W jednostkach korzystających z miniPortalu problemy 
rozwiązywano we własnym zakresie lub zwracano się o pomoc do admi-
nistratorów miniPortal i ePUAP. W pojedynczych przypadkach rozwiązy-
wanie zgłoszonych problemów było długotrwałe. 

Przykłady

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Szczecinie w prowadzonym z wykorzystaniem miniPortalu postępowa-
niu brak było możliwości pobrania ze skrzynki zamawiającego na platformie 
ePUAP dwóch plików (prawdopodobnie ofert), co niezwłocznie zostało zgło-
szone zarówno administratorowi narzędzia miniPortal, jak i ePUAP. Dopiero 
po monicie Szpitala, w związku z ponad miesięcznym brakiem reakcji na zgło-
szenie, uzyskano informację że przyczyną problemu były błędy powstałe pod-
czas dodawania plików. W konsekwencji zamawiający uznał złożenie ofert 
za nieskuteczne, na co jeden z wykonawców uruchomił procedury odwo-
ławcze. W związku z odrzuceniem przez Krajową Izbę Odwoławczą odwo-
łania z przyczyn formalnych Prezes UZP wniósł skargę do Sądu Okręgowego 
w Szczecinie na postanowienie KIO (do dnia zakończenia czynności kontro-
lnych oczekiwano na termin wyznaczenia rozprawy przed sądem). Dyrektor 
szpitala oceniła dostępność kanałów komunikacyjnych, terminowość obsługi 
i skuteczność rozwiązywania problemów jako niezadowalającą. 

Komisja przetargowa w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w trakcie otwarcia 
ofert stwierdziła, że jedna z dwóch złożonych ofert nie zawiera załaczników, 
pomimo że zostały one przez wykonawcę wysłane. Dopiero po upływie  
16 dni od zgłoszenia problemu, zespół Service Desk ePUAP przekazał infor-
mację o błędach w funkcjonowaniu ePUAP powodujących automatyczne usu-
nięcie załączników zanim odbiorca zdążył je pobrać i o wdrożeniu stosownych 
poprawek. Zdarzenie miało istotny wpływ na terminowość i prawidłowość 
prowadzonego w Urzędzie postępowania i spowodowało jego unieważnienie.  
Burmistrz oceniła poziom obsługi zgłoszeń problemów w zakresie miniPortalu/ 
ePUAP jako niezadowalający. Zastrzeżenia budziła długość oczekiwania 
na połączenie z konsultantem pomocy technicznej oraz długi okres interpre-
tacji zaistniałego błędu.

35  Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Miejski w Pyrzycach, Urząd Miasta Żyrardowa, Urząd 
Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy Centrum Kształcenia Podyplomowego 
w Otwocku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Politechnika Koszalińska 
w Koszalinie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Warszawie, Ministerstwo Cyfryzacji.

Rozwiązywanie 
problemów 
z funkcjonowaniem 
i obsługą narzędzi 
informatycznych
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W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy 
Centrum Kształcenia Podyplomowego w Otwocku od wdrożenia narzę-
dzia SmartPZP do dnia rozpoczęcia kontroli NIK, wystąpiło pięć problemów 
związanych z jego obsługą. W jednym postępowaniu wystąpiło kilkugodzinne 
zawieszenie działania systemu, uniemożliwiające wykonawcom złożenie ofert 
(nie był to dzień, w którym upływał termin ich składania). W czterech innych 
postępowaniach wystąpiły opóźnienia planowanego czasu otwarcia ofert  
(od 14 do 44 minut) spowodowane nieprawidłowym działaniem aplikacji 
do szyfrowania i odszyfrowania ofert (Szafir). We wszystkich przypadkach 
problemy zostały rozwiązane niezwłocznie i nie miały wpływu na termino-
wość i prawidłowość prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. Kierownik Działu Zamówień Publicznych Szpitala oceniła celu-
jąco poziom obsługi technicznej SmartPZP. 

W centrali GDDKiA w Warszawie, wykorzystującej do komunikacji narzędzie 
eB2B, do 1 sierpnia 2019 r. zarejestrowano osiem zgłoszeń błędów i mody-
fikacji oraz jeden wniosek o rozbudowanie funkcjonalności tego narzędzia. 
Kontrola wykazała, że zostały one niezwłocznie obsłużone przez dostawcę 
narzędzia (udzielenie wyjaśnień użytkownikom lub wprowadzenie mody-
fikacji funkcjonalności, zgodnie ze zgłoszeniami). Zarówno w centrali, jak  
i w oddziałach, nie stwierdzono problemów z jakością ani terminowością usług 
wsparcia, świadczonych przez dostawcę, wobec czego nie nakładano na niego 
kar umownych. GDDKiA była na bieżąco informowana o naprawie błędów lub 
wdrożeniu modyfikacji.

W objętych kontrolą NIK postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego w pięciu kontrolowanych jednostkach36, wystąpiły przypadki 
zgłaszania przez wykonawców problemów z funkcjonowaniem miniPor-
talu. Problemy spowodowane były najczęściej błędami, popełnianymi 
przez wykonawców i zazwyczaj były rozwiązywane przez pracowników 
jednostek kontrolowanych. 

Przykłady

W Politechnice Wrocławskiej, korzystajacej z miniPortalu w zakresie elektro-
nicznej obsługi zamówień publicznych, wystąpiły głównie problemy z brakiem 
podpisów kwalifikowanych, zawartością ofert czy niemożliwością ich odszy-
frowania, będące konsekwencją działań po stronie wykonawców. Składano 
oferty nie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bez wyma-
ganych załaczników lub podwójnie zaszyfrowane, co wykluczało możliwość ich 
otwarcia. Wykonawcy zgłaszali pracownikom uczelni różnorodne trudności, 
np. z przyjmowaniem ofert do ePUAP bądź skomplikowną procedurą wysyłania 
ofert. Pracownicy udzielali wykonawcom wskazówek odnośnie czynności jakie 
należało wykonać w celu złożenia oferty, odsyłali również do zapoznania się 
z Instrukcją użytkowania narzędzia miniPortal oraz Regulaminem ePUAP. 

W Politechnice Koszalińskiej pracownicy Działu Zamówień w trakcie bez-
pośredniego kontaktu telefonicznego lub mailowego z wykonawcami rozwią-
zywali problemy związane z funkcjonowaniem miniPortalu. Kierownik Działu 
Zamówień wyjaśnił, że problemy wynikały z braku wystarczającej wiedzy 
i doświadczenia w zakresie przygotowania i sposobu złożenia oferty, tj.:

 y obsługi elektronicznego formularza na stronie ePUAP,

36  W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Białymstoku, w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, w Politechnice Koszalińskiej 
w Koszalinie, w Politechnice Wrocławskiej we Wrocławiu.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

27

 y dokonywania kompresji plików stanowiących załączniki do oferty,
 y podpisywania kwalifikowanym podpisem elektronicznym składanych 

dokumentów,
 y szyfrowania składanych ofert,
 y zachowania wymaganej kolejności czynności przy sporządzaniu oferty.

Na problemy z funkcjonowaniem i obsługą wdrożonych narzędzi do komu-
nikacji elektronicznej wskazywali również respondenci badania kwe-
stionariuszowego. Zdecydowanie najwięcej problemów z użytkowaniem 
narzędzi miały szpitale i uczelnie, a problemy dotyczyły przede wszyst-
kim miniPortalu. Respondenci wskazywali m.in. na: problemy z odszy-
frowywaniem ofert wykonawców, dostępnością narzędzi, a w przypadku 
miniPortalu, także na trudności w archiwizowaniu dokumentacji elektro-
nicznej zamówień. 

Infografika nr 7  
Wybrane problemy związane z użytkowaniem narzędzi do komunikacji elektronicznej 
w jednostkach objętych badaniem kwestionariuszowym
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Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

Źródło: opracowanie własne NIK.

5.2.  Przygotowanie i wdrożenie projektu informatycznego 
e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne  
oraz platformy miniPortal 

Przygotowanie i wdrożenie projektu e-Zamówienia  
(kontrolą objęto MC i UZP)

Zgodnie z art. 154 pkt 20 ustawy PZP Prezes UZP prowadzi działania 
związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych. Począwszy 
od 2013 r., w UZP były podejmowane działania, mające na celu budowę 
platformy elektronicznych zamówień publicznych, których podstawą był 
Plan Informatyzacji Zamówień Publicznych w Polsce, przyjęty przez Komitet 
Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w dniu 19 grudnia 2012 r. 

Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych przygotowały 
i realizowały w latach 2017–2019 projekt informatyczny e-Zamówienia  
– Elektroniczne zamówienia publiczne, którego celem była budowa  

Przygotowanie 
i realizacja projektu 
e-Zamówienia
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platformy e-Zamówienia oraz wystandaryzowanie usług pozwalających 
na przeprowadzenie zamówienia publicznego. Wskutek zwłoki wyko-
nawcy w przedstawieniu należycie wykonanego oprogramowania pro-
jekt nie został zakończony, co było przyczyną odstąpienia MC od umowy 
z wykonawcą. Od 2019 r. prowadzone są prace, dotyczące przygotowania 
platformy według zmienionej koncepcji. W związku z informatyzacją 
procesu zamówień publicznych, UZP w odpowiedzi na zapotrzebowanie 
zamawiających przygotował i wdrożył tymczasowe narzędzie wspierające 
komunikację elektroniczną w podstawowym zakresie, tj. miniPortal. 

5.2.1. Prowadzone przez UZP działania, dotyczące przygotowania platfor-
my elektronicznych zamówień publicznych, cechowała zmienność koncep-
cji w zakresie funkcjonalności i oferowanych usług. 

W opracowywanym w latach 2013–2015 pierwotnym projekcie zaplano-
wano szeroki zakres usług, w tym udostępnienie tzw. Profilu nabywcy, 
umożliwiającego zamawiającym i wykonawcom prowadzenie postępowa-
nia w formie elektronicznej od momentu ogłoszenia do udzielenia zamó-
wienia, a także przechowywanie dokumentów oraz umożliwienie wglądu 
do dokumentacji zamówienia Prezesowi UZP w ramach działań kontro-
lnych. Przewidywano także utworzenie modułów: Biuletynu Zamówień 
(stanowiącego repozytorium wszystkich zamówień publicznych), Monito-
rowania i Analiz (umożliwiającego analizę danych z postępowań i wspar-
cie raportowania i sprawozdawczości), Aukcji Elektronicznych, eSender 
(umożliwiającego wysyłkę ogłoszeń do publikacji w serwisie TED i pobie-
ranie potwierdzeń publikacji). Założono również współpracę platformy 
z zewnętrznymi systemami, realizującymi usługi w zakresie prowadze-
nia postępowań w formie elektronicznej oraz przekazywanie danych 
po zakończeniu postępowań do utworzonego repozytorium na platformie. 
Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków UE 
w ramach Działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Opracowany wniosek 
o dofinansowanie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia 
publiczne nie został jednak zakwalifikowany do wsparcia, ze względu 
na niespełnienie wymagań merytorycznych. 

Od marca 2016 r. rozpoczęły się prace nad koncepcją platformy e-Zamó-
wienia, która opierała się na wykorzystaniu potencjału komercyj-
nych systemów do prowadzenia postępowań w formie elektronicznej  
(tzw. model wieloplatformowy) i ograniczeniu funkcjonalności platformy 
w tym zakresie do zabezpieczania ofert lub wniosków do terminu ich 
otwarcia. Założono także kontynuację usług wcześniej oferowanych przez 
UZP (tj. BZP, aukcje i licytacje) oraz zapewnienie repozytorium danych 
wraz z mechanizmami umożliwiającymi pozyskiwanie oraz monitoro-
wanie i analizę informacji o prowadzonych w Polsce postępowaniach. 
W przyjętej koncepcji planowano uruchomienie procesu certyfikacji syste-
mów komercyjnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa. 
Platforma nie miała stanowić kompleksowego rozwiązania, umożliwia-
jącego obsługę planowania postępowania i jego przeprowadzenia. Jako 
powód rezygnacji z realizacji tzw. Profilu nabywcy Dyrektor Generalny 

Prace koncepcyjne 
nad platformą 

elektronicznych 
zamówień publicznych
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UZP wskazał ryzyko zaburzenia konkurencyjności wśród podmiotów,  
oferujących komercyjne usługi w zakresie elektronicznych zamówień, 
a także ryzyko niewykonania pełnego zakresu platformy w zakładanym 
czasie. 

Realizacja platformy według koncepcji z 2016 r. nie została zakończona. 
W związku z wskazywaną przez MC nieterminową realizacją działań przez 
wykonawcę i niską jakością prac Minister Cyfryzacji z dniem 11 marca 
2019 r. odstąpił od umowy z wykonawcą. Obecnie zakłada się realizację 
z uwzględnieniem założeń z pierwotnej koncepcji z lat 2013–2015. Przewi-
dziano w szczególności rozszerzenie dotychczasowego zakresu projektu 
o realizację modułu do prowadzenia komunikacji elektronicznej między 
zamawiającymi a wykonawcami. Ponadto, założono ograniczenie zakresu 
integracji z platformą usług oferowanych przez systemy komercyjne oraz 
wyłączenie usługi związanej z przeprowadzeniem aukcji i licytacji elek-
tronicznych. Przyjęcie nowej koncepcji platformy wiąże się z wydłużeniem 
czasu realizacji prac z 31 do 36 miesięcy oraz ze wzrostem wartości pla-
nowanych wydatków z 16 110,0 tys. zł do 34 607,3 tys. zł (dofinansowane 
ze środków UE w ramach PO PC).

Infografika nr 8 
Porównanie planowanego czasu realizacji i wydatków w projekcie e-Zamówienia 

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych
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Źródło: opracowanie własne NIK.

5.2.2.Zadania, związane z przygotowaniem platformy e-Zamówienia 
według koncepcji z 2016 r., były realizowane na podstawie trójstronne-
go porozumienia o współpracy z 17 lutego 2017 r., zawartego między 
Ministrem Cyfryzacji, Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Prezesem UZP. 
Zgodnie z tym porozumieniem, MC miało wesprzeć Prezesa UZP w przy-
gotowaniu koncepcji platformy, a także przygotować i przeprowadzić 
postępowanie oraz udzielić zamówienia publicznego na budowę, wdro-
żenie i utrzymanie platformy. Za przygotowanie Studium Wykonalności, 
modelowanie procesów, usług, zakresu i przepływu danych, analizę  
formularzy ogłoszeń był odpowiedzialny UZP. 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu e-Zamówienia  
– elektroniczne zamówienia publiczne, 29 marca 2017 r. zostało zawarte 
pomiędzy MC i UZP porozumienie o partnerstwie na rzecz wspólnego 
przygotowania i realizacji projektu37, w którym jako lider partnerstwa 

37  Nr 9/DUiRS/2017.

Przygotowanie projektu 
e-Zamówienia
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został wskazany MC, a rolę partnera powierzono UZP. Do zadań MC nale-
żały: koordynacja przygotowania i realizacji projektu, reprezentowanie 
stron przed Instytucją Pośredniczącą PO PC (Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa – CPPC), złożenie wniosku o dofinansowanie projektu i zawarcie 
z CPPC porozumienia o dofinansowaniu projektu, a także zarządzanie 
projektem i przygotowanie dokumentacji przetargowej. Obowiązki UZP, 
jako partnera i głównego użytkownika w projekcie, obejmowały w szcze-
gólności: przygotowanie Studium Wykonalności, przekazanie liderowi nie-
zbędnych informacji w celu przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 
uczestnictwo w przeprowadzanych przez lidera odbiorach, testach oraz 
jego wsparcie przy zarządzaniu projektem. W ramach realizacji zadań 
wynikających z porozumienia o partnerstwie, 31 marca 2017 r. MC złożyło 
wniosek o dofinansowanie projektu, a 11 sierpnia 2017 r. zawarło z CPPC 
porozumienie o dofinansowanie38. 

NIK stwierdziła, że MC przyjęło rolę lidera i odpowiedzialność za projekt 
podczas, gdy potrzeby biznesowe realizacji projektu oraz jego cel i zakres 
zostały określone przez UZP. Z wyjaśnień MC wynika, że pomimo pełnie-
nia roli lidera, przyjmowało ono jako ostateczne wymagania przekazane 
do projektu przez UZP i miało niewielki wpływ na określenie celów oraz 
zakresu przedsięwzięcia. W opinii NIK, wiodącą rolę w projekcie powinien 
był pełnić UZP, tak jak zostało to ostatecznie ustalone na potrzeby reali-
zacji zmienionej koncepcji platformy z 2019 r. 

Harmonogram prac w projekcie został określony w porozumieniu trój-
stronnym oraz porozumieniu o dofinansowanie projektu, a także w umo-
wie z wykonawcą platformy. Do czasu odstąpienia przez MC od umowy 
z wykonawcą, zostały zrealizowane dwa z siedmiu etapów projektu39, 
tj. przygotowanie projektu oraz opracowanie Standardów Usług i Danych, 
natomiast trwała realizacja etapu III, przewidującego wdrożenie platfor-
my e-Zamówienia (ostatecznie nie zakończono wdrożenia).

Wynikający z umowy z wykonawcą harmonogram podlegał zmianom. 
Były one spowodowane opóźnieniem we wszczęciu i przedłużeniem roz-
strzygnięcia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę 
platformy oraz zmianami w przepisach, w związku z uchwaleniem ustawy 
z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej oraz niektórych innych ustaw40 i w konsekwencji koniecz-
nością integracji platformy e-Zamówienia z Krajowym Węzłem Identy-
fikacji Elektronicznej. Wydłużono terminy realizacji czterech etapów 
projektu:

38  Nr POPC.02.01.00-00-0065/17-00.
39  Etap I – Przygotowanie projektu, etap II – Standardy Usług i Danych, etap III – Wdrożenie 

platformy e-Zamówienia, etap IV – Wdrożenie Modułu Monitorowania i Analiz, etap V – Budowa 
i wdrożenie Modułu Aukcji i Licytacji, etap VI – Integracja z usługą odwołań, etap VII – Realizacja 
usługi nadzoru nad eksploatacją platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji.

40  Dz. U. poz. 1544, ze zm.
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 y etapu II oraz Kamienia milowego nr 141 z 1 lutego 2018 r. na 15 maja 
2018 r. (tj. o 104 dni);

 y etapu III z 1 na 18 października 2018 r. (tj. o 18 dni), a następnie 
na 18 kwietnia 2019 r. (tj. o kolejne 182 dni), z odpowiednim przesu-
nięciem terminów w osiąganiu Kamieni milowych w tym etapie;

 y etapu IV z 24 grudnia 2018 r. na 7 czerwca 2019 r. (tj. o 165 dni);
 y etapu V z 10 stycznia 2019 r. na 10 lipca 2019 r. (tj. o 181 dni)42.

5.2.3. Projekt e-Zamówienia realizowano przy zastosowaniu metodyki 
zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji, opracowanej w MC43 

i odwołującej się do standardu PRINCE2. Przy pracach projektowych, 
polegających na wytwarzaniu oprogramowania stosowane były również 
metodyki zwinne. W związku z zastosowaniem elementów metodyk zwin-
nych podjęto decyzję o odstąpieniu od części zasad narzuconych przez 
metodykę MC. W projekcie zostały wyodrębnione struktury projektowe 
w celu zarządzania jego realizacją. Został powołany Komitet Sterujący 
projektu z przedstawicielami MC, UZP oraz wykonawcy. Zadania Komitetu 
objęły m.in.: zatwierdzenie dokumentacji inicjującej projekt i plan etapów, 
wyrażanie zgody na realizację kolejnych etapów, zatwierdzanie zmian 
w projekcie, ustalanie sposobów rozwiązania problemów zaistniałych 
w jego realizacji. Począwszy od kwietnia 2018 r. odbywały się cykliczne 
spotkania statusowe z udziałem przedstawicieli MC, UZP i wykonaw-
cy, na których m.in. omawiano zrealizowane prace i zadania w ramach 
etapów (dotyczyło to etapu I i II, w przypadku realizacji etapu III pod-
sumowanie statusu prac odbywało się podczas spotkań na zakończenie 
kolejnych iteracji prac). Sporządzano także szereg raportów, tj. kwartalne 
raporty rzeczowo-finansowe dla Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, 
raporty z odbioru etapów, raporty z postępu prac.

W okresie przygotowania i realizacji projektu, zadania Kierownika projek-
tu zamawiającego pełniło łącznie sześć osób, które posiadały kwalifikacje 
niezbędne do pełnienia tej funkcji, przy czym okres pełnienia obowiąz-
ków wynosił od jednego do 11 miesięcy44. NIK stwierdziła, że pomimo 
zapewnienia przez MC ciągłości działania przy przejmowaniu obowiązków  
Kierownika projektu, zmiany na tym stanowisku nie pozostawały bez 
wpływu na przebieg prac w projekcie, czego efektem było np. niezacho-
wanie określonej częstotliwości spotkań statusowych w lipcu 2018 r. 

41  Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, w Projekcie wyznaczono realizację siedmiu Kamieni 
milowych: 1 – wypracowanie Standardu Usług i Danych (w etapie II); 2 – wdrożenie modułów 
Centralnego Repozytorium Danych, Biuletynu Zamówień Publicznych oraz przyjmowania 
i zabezpieczania ofert (w etapie III); 3 – zakończenie specjalistycznych testów akceptacyjnych 
(w etapie III); 4 – udostępnienie platformy e-Zamówienia (w etapie III); 5 – wdrożenie modułu 
Monitorowania i Analiz (w etapie IV); 6 – wdrożenie modułu Aukcje i Licytacje (w etapie V);  
7 – integracja Centralnego Repozytorium Danych z usługą odwołania elektronicznego (w etapie VI).

42  Zmiany harmonogramu były wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu przez Instytucję 
Pośredniczącą PO PC.

43  Metodyki zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji, stanowiące załącznik do zarządzenia 
nr 5 Ministra Cyfryzacji z 10 marca 2017 r. (Dz. Urz. MC poz. 6) oraz do zarządzenia Nr 5 Ministra 
Cyfryzacji z 27 lutego 2019 r. (Dz. Urz. MC poz. 6). 

44  W okresie pomiędzy pierwszym posiedzeniem Komitetu Sterującego 20 kwietnia 2017 r. 
a ostatnim posiedzeniem (w okresie kontroli), tj. 27 sierpnia 2019 r. Zgodnie z metodyką 
zarządzania projektami w resorcie cyfryzacji, Komitet Sterujący wyznacza Kierownika projektu 
oraz jego zastępców.
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W związku z reorganizacją w MC oraz zmianami osobowymi w zespołach 
projektowych nie został przedstawiony do zatwierdzenia przez Komitet 
Sterujący zaktualizowany Dokument Inicjacji Projektu, co było nierzetelne.

Stosownie do wymogów metodyki zarządzania projektami w MC, zapew-
niono zarządzanie zidentyfikowanymi ryzykami w projekcie i prowadzenie 
rejestru ryzyk. W ramach analizy ryzyka zidentyfikowano ryzyka wynika-
jące z szerokiego zakresu projektu, a także związane z zagrożeniem dotrzy-
mania określonych terminów realizacji. NIK, w toku kontroli stwierdziła 
nierzetelne prowadzenie rejestru ryzyk, w którym brak było, określonych 
w Szczegółowym opisie realizacji projektu, informacji dotyczących daty 
zgłoszenia/aktualizacji i terminu wykonania działań przeciwdziałających 
ryzyku oraz zastosowanie w rejestrze niezgodnej z określoną w szczegóło-
wym opisie realizacji projektu kategoryzacji ryzyk. 

W trakcie realizacji projektu Ministerstwo nie zapewniło, w zakresie prze-
widzianym w dokumentacji projektowej, udziału użytkowników końco-
wych (z wyjątkiem UZP) w etapie analizy wymagań i potrzeb w związku 
z projektowaną platformą e-Zamówienia, co było nierzetelne. Zgodnie  
ze Szczegółowym opisem funkcjonowania platformy, stanowiącym załącz-
nik do Opisu przedmiotu zamówienia, proces projektowania opierać się 
miał na metodyce projektowania zorientowanego na użytkownika (User 
Centered Design), zakładającej uczestnictwo użytkowników na każdym 
etapie tego procesu (analiza i zdefiniowanie wymagań i potrzeb, pro-
jektowanie, ewaluacja), a także iteracyjności działań, gdzie tworzone 
rozwiązania są weryfikowane i modyfikowane. Obowiązek zaangażowa-
nia zainteresowanych podmiotów w analizę wymagań wynikał wprost 
z umowy (a wcześniej dokumentacji przetargowej), którą przygotowało 
MC. Ministerstwo, jako lider projektu odpowiedzialny za jego prawidło-
wą realizację, nie przeprowadziło własnej analizy wymagań dla projektu, 
przyjmując, jako ostateczne, rozwiązania przekazane przez UZP. 

Do czasu odstąpienia od umowy z wykonawcą platformy zostały zrealizo-
wane i odebrane produkty, będące wynikiem realizacji etapu I – przygoto-
wania projektu oraz etapu II – opracowania Standardów Usług i Danych. 
Ustalony termin opublikowania Standardów – kluczowych z punktu 
widzenia integracji narzędzi komercyjnych z platformą e-Zamówienia 
– nie został dotrzymany. Na wniosek wykonawcy publikacja ta odbyła się 
etapowo. Do treści Standardów zostały wniesione liczne pytania. Z infor-
macji, uzyskanych przez NIK od dwóch dostawców narzędzi komercyjnych 
wynika, że mieli oni zastrzeżenia do jakości Standardów, tj. niejasności opi-
sów funkcjonalności, niewystarczających informacji w zakresie tego, w jaki 
sposób dane moduły i funkcjonalności miały działać i komunikować się 
z systemami zewnętrznymi, sprzeczności pomiędzy zaprojektowanymi 
schematami. Wskazywano także na zbyt krótki czas na umożliwienie 
pełnej integracji narzędzi z platformą w przedstawionym zakresie, 
brak podania dat uruchomienia poszczególnych funkcjonalności oraz 
brak informacji na temat udostępnienia środowiska testowego. Do dnia 
odstąpienia od umowy z wykonawcą platformy nie została udostępniona 
zaktualizowana dokumentacja Standardów, a w związku z opóźnieniem 
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realizacji platformy interesariuszom nie udostępniono środowiska testo-
wego, umożliwiającego weryfikację poprawności integracji. Powyższe 
ustalenia wskazują, że w zakresie integracji z zewnętrznymi narzędziami 
komercyjnymi (jednym z kluczowych elementów projektu) zabrakło  
skutecznej komunikacji MC z wykonawcami tych systemów.

W związku z przyjęciem założenia wykorzystania w platformie e-Zamó-
wienia narzędzi komercyjnych, w celu zapewnienia elektronicznej 
komunikacji w procesie udzielania zamówień publicznych, zaplanowano 
uruchomienie procesu certyfikacji. Celem tego działania było m.in. okre-
ślenie wymagań (technicznych, funkcjonalnych) wobec narzędzi komercyj-
nych. W ramach etapu II projektu e-Zamówienia, w sierpniu 2018 r. została 
opracowana przez wykonawcę platformy pierwsza wersja koncepcji pro-
cedury certyfikacji, dalsze konsultacje pomiędzy UZP i MC prowadzono 
w IV kwartale 2018 r. Na moment odstąpienia MC od umowy z wykonawcą 
platformy, wymagania w tym zakresie nie zostały uzgodnione. 

W związku z nieterminową realizacją prac w etapie III Komitet Sterują-
cy przyjął roboczy harmonogram nadzwyczajny prac, a MC przystąpiło 
do testów akceptacyjnych (odbiorczych) oprogramowania. Testy te wyka-
zały niską jakość dostarczonego przez wykonawcę oprogramowania i brak 
niektórych wymaganych funkcjonalności (m.in. związanych z reużywal-
nością danych). Po podjęciu decyzji przez Komitet Sterujący, 11 marca 
2019 r. Minister Cyfryzacji złożył wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy, ze względu na zwłokę wykonawcy w przedstawieniu do odbio-
ru należycie wykonanych modułów i komponentów platformy, tj. BZP, 
e-Sender, Manager Tożsamości, Centralne Repozytorium Danych.

Po odstąpieniu od umowy przeprowadzono działania w celu formalnego 
zamknięcia dotychczasowego projektu, tj. 27 czerwca 2019 r. rozwiązano 
porozumienie o dofinansowanie projektu, a 29 sierpnia 2019 r. Komitet 
Sterujący zaakceptował raport końcowy projektu, zaktualizowany plan 
projektu oraz zgodę na złożenie wniosku o zamknięcie projektu do Rady 
Portfela MC.

5.2.4. Zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie wartość realizowanego 
do marca 2019 r. projektu wynosiła 16 110,0 tys. zł. Do czasu odstąpienia 
przez MC od umowy z wykonawcą platformy, z tytułu realizacji projek-
tu wydatkowano łącznie 2712,9 tys. zł (16,8% planowanych kosztów) 
na realizację etapu I, tj. przygotowania projektu, zakup usług wsparcia 
(nadzoru nad realizacją projektu), zarządzanie i obsługę projektu (wyna-
grodzenia personelu projektu). Wykonawca wystawił również fakturę 
za wykonanie etapu II, lecz kwota do zapłaty została w całości zaliczona 
na poczet kar umownych za zwłokę wykonawcy. Łączna kwota naliczo-
nych przez MC kar wyniosła 3617,2 tys. zł. W związku z odmową przez 
wykonawcę zapłaty, MC uruchomiło środki z gwarancji bankowej, sta-
nowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy (998,4 tys. zł),  
a także przekazało 12 lipca 2019 r. do Prokuratorii Generalnej RP prowa-
dzenie sprawy dochodzenia należności od wykonawcy.
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5.2.5. Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą platformy zostały podję-
te prace, zmierzające do jej realizacji w nowej, rozszerzonej formule pro-
jektowej. 30 maja 2019 r. zostało zawarte Porozumienie o partnerstwie 
na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu e-Zamówienia  
– elektroniczne zamówienia publiczne45, w którym jako lidera partnerstwa 
wskazano Prezesa UZP, a jako partnera w projekcie Ministra Cyfryzacji. 
31 maja 2019 r. UZP złożył do CPPC wniosek o dofinansowanie projektu, 
a 17 września 2019 r. zostało ogłoszone (przez UZP) postępowanie w spra-
wie zamówienia publicznego na budowę platformy (I część postępowania) 
oraz świadczenie usługi inżyniera kontraktu (II część postępowania). 
4 listopada 2019 r. UZP ogłosił odrębne postępowanie na świadczenie 
usług inżyniera kontraktu, w związku z unieważnieniem postępowania 
z 17 września 2019 r. w II części. 25 listopada 2019 r. UZP poinformował 
o wyborze oferty na budowę platformy e-Zamówienia46. 21 stycznia 2020 r., 
wypełniając wyrok Krajowej Izby Odwoławczej47, UZP unieważnił wybór 
oferty na budowę platformy, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ  
(w zakresie zaoferowania przez wykonawcę usług chmurowych) oraz 
zawierała ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówie-
nia. NIK zauważa, że w związku z realizacją nowej formuły projektu i ze 
zmienionym jego zakresem, będzie on realizowany w zasadzie od począt-
ku. W opinii NIK, deklarowane przez strony partnerstwa wykorzystanie 
dotychczasowych prac oraz opracowanej dokumentacji będzie możliwe 
jedynie po istotnych modyfikacjach (np. w związku z decyzją o wykorzy-
staniu do opisu danych w nowym projekcie, niestosowanego wcześniej 
standardu OCDS48). 

Przygotowanie i wdrożenie platformy miniPortal  
(kontrolą objęto MC i UZP)

5.2.6. Koncepcja przygotowania i wdrożenia miniPortalu, jako rozwiąza-
nia przejściowego, umożliwiającego obsługę komunikacji elektronicznej 
w zamówieniach publicznych, w tym zabezpieczania ofert do czasu ich 
otwarcia, została opracowana przez UZP w lutym 2018 r. Jako uzasadnie-
nie realizacji wskazano: 

 y przedłużającą się procedurę postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wyłonienie wykonawcy platformy e-Zamówienia (plat-
forma miała zapewniać zabezpieczenie ofert do terminu otwarcia),

 y zgłaszane, po upublicznieniu koncepcji platformy e-Zamówienia, zapo-
trzebowanie zamawiających, którzy oczekiwali od strony rządowej 
udostępnienia bezpłatnego narzędzia. 

Na posiedzeniu Komitetu Sterującego projektu e-Zamówienia 26 marca 
2018 r. została podjęta decyzja o przygotowaniu i uruchomieniu mini-

45  Nr UZP/P/45/2019.
46  Oferta European Dynamics Konsorcjum.
47  Wyrok z 20 stycznia 2020 r. (sygn. akt KIO 2469/19 oraz KIO 2473/19).
48  Open Contracting Data Standard – wspólny model danych umożliwiający dostęp do danych 

i dokumentów na każdym etapie procesu udzielania zamówień publicznych. Standard został 
stworzony w celu wsparcia transparentności procesu udzielania zamówień publicznych 
i umożliwiania analizy danych o zamówieniach przez szerokie grono użytkowników (źródło: 
https://standard.open-contracting.org).
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Portalu. Ze względu na ograniczenia czasowe i brak możliwości budowy 
narzędzia od podstaw, zadecydowano o przygotowaniu systemu w oparciu 
o Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) oraz usługi oferowane na plat-
formie e-PUAP. MiniPortal został zbudowany przez wykonawcę systemu 
BZP. W realizację systemu było zaangażowane również MC w zakresie 
m.in. przygotowania rekomendacji dla technicznego składania ofert 
i procesu ich szyfrowania, optymalizacji we współpracy z UZP procesu 
szyfrowania, a także w formułowaniu wymagań dla formularzy ePUAP 
na potrzeby miniPortalu. Za wdrożenie w ePUAP e-usług niezbędnych 
do uruchomienia miniPortalu był odpowiedzialny Centralny Ośrodek 
Informatyki. Planując na potrzeby realizacji miniPortalu zastosowanie 
konkretnych rozwiązań w zakresie technologii, urządzeń i narzędzi, UZP 
nie przewidywał ich wykorzystania w ramach platformy e-Zamówienia, 
co zostało uzasadnione faktem realizacji miniPortalu już po podpisaniu 
umowy na budowę i wdrożenie platformy e-Zamówienia, a także jego tym-
czasowym charakterem.

Łączne koszty przygotowania i wdrożenia miniPortalu, wynikające z umo-
wy z wykonawcą, wyniosły 152,5 tys. zł i zostały sfinansowane z budżetu 
UZP. Określony w umowie z wykonawcą, zakres funkcjonalności miniPor-
talu został faktycznie zrealizowany i uruchomiony. Z tytułu wdrożenia 
w ePUAP e-usług niezbędnych do uruchomienia miniPortalu MC poniosło 
wydatki na łączną kwotę 327,0 tys. zł. Utrzymanie miniPortalu zostało 
zlecone zewnętrznemu wykonawcy49, natomiast za zapewnienie popraw-
nego i nieprzerwanego funkcjonowania platformy ePUAP odpowiada COI, 
na podstawie zawartej w 2016 r. umowy z MC50.

Od uruchomienia miniPortalu (4 października 2018 r.) do 23 sierpnia 
2019 r. łącznie 1993 podmioty zarejestrowały przy użyciu tego narzędzia 
8710 postępowań powyżej progów unijnych. UZP nie prowadził oceny 
skutków finansowych wdrożenia i wykorzystywania przez zamawiają-
cych miniPortalu. Z analizy przedkontrolnej, ustaleń kontroli oraz bada-
nia kwestionariuszowego NIK wynika, że udział miniPortalu w obsłudze 
postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne utrzymuje 
się na poziomie przekraczającym 50%, co świadczy o dużej popularności 
narzędzia. Wśród większości objętych kontrolą NIK podmiotów, a także 
respondentów badania kwestionariuszowego wykorzystujących miniPor-
tal, wybór tego systemu był uzasadniany przede wszystkim jego bezpłat-
nym udostępnieniem. 

Z ustaleń kontroli wynika, że miniPortal umożliwia obsługę komunikacji 
elektronicznej również dla postępowań poniżej progów unijnych. Zgod-
nie z wyjaśnieniami UZP, jeżeli do 1 stycznia 2021 r., tj. wejścia w życie 
obowiązku elektronicznej komunikacji w postępowaniach poniżej progów 
unijnych, nie zostanie uruchomiona komunikacja elektroniczna w ramach 

49  Umowy: nr UZP/DG/78/18 z dnia 29 czerwca 2018 roku na świadczenie usługi hostingu dla 
systemu miniPortal, nr UZP/DG/167/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku i nr UZP/DG/19/19 z dnia 
13 marca 2019 roku na świadczenie usług dla Portalu Usługowego (dalej również „System”) 
składającego się z modułów: miniPortal, Biuletyn Zamówień Publicznych przed 04.05.2017 r., 
Biuletyn Zamówień Publicznych od 04.05.2017 r., Sprawozdania Roczne.

50  Umowa nr 2/U/COI/MC/2016 z 30 marca 2016 r.
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platformy e-Zamówienia, planuje się wykorzystanie miniPortalu do obsłu-
gi wszystkich postępowań prowadzonych zgodnie z PZP. Z tego względu, 
w opinii NIK, szczególnego znaczenia nabiera konieczność wyeliminowa-
nia, wynikających z obsługi systemu powtarzających się błędów i proble-
mów, o których będzie mowa w dalszej części tego rozdziału.

Zasady współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w funkcjono-
wanie miniPortalu (MC, COI i UZP) nie zostały sformalizowane. W opinii 
NIK, powinny być one uzgodnione w taki sposób, aby nie było wątpliwości 
co do wzajemnych oczekiwań i ustaleń, dotyczących np. obsługi zgłoszeń 
lub modyfikacji funkcjonalności oprogramowania. Na potrzebę jedno-
znacznego uregulowania tych zasad wskazuje m.in. kwestia wdrożenia 
zaproponowanych przez UZP zmian, dotyczących usprawnienia działania 
miniPortalu w związku z występującymi błędami i problemami. Pomimo 
przekazania przez UZP do COI w grudniu 2018 r. propozycji modyfikacji, 
do czerwca 2019 r. nie zostały podjęte przez COI działania w tym zakresie. 
Zgodnie bowiem z obowiązującą ścieżką proceduralną, za formalne zlece-
nie COI prac modyfikacyjnych jest odpowiedzialne MC. 

Przed uruchomieniem miniPortalu zostały przeprowadzone pilotażo-
we testy w zakresie wykorzystania funkcjonalności systemu ePUAP 
w stworzonym przez COI środowisku integracyjnym, umożliwiającym 
przetestowanie procesu przekazywania danych i dokumentów pomiędzy 
miniPortalem a systemem ePUAP. Środowisko integracyjne zostało 
udostępnione do testów również dla wybranych instytucji, tj.: Lasów  
Państwowych, GDDKiA, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdań-
sku, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. COI koordynowało dostęp tych instytucji do środowiska 
integracyjnego, natomiast za koordynację testów odpowiadał UZP. Z usta-
leń kontroli w GDDKiA wynika, że w trakcie jej udziału w testowaniu 
wystąpiły problemy, dotyczące głównie wykorzystania systemu ePUAP. 
Pełniący Obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
podał, że: Udostępniono nam aplikację, loginy i hasła dostępu, niestety nie 
udało się nam uzyskać pełnego połączenia z miniPortalem i przejść przez 
proces komunikacji w całości. Główną przyczyną był brak połączenia 
z usługami ePUAP. Pomimo naszej stałej współpracy z UZP, testy w których 
uczestniczyliśmy nie powiodły się, największy problem generowany był 
przede wszystkim przez ePUAP (trudności z zalogowaniem się, przejściem 
3̒ kroków’  w formularzach, jakie były wskazane w celu komunikacji z Wyko-
nawcą, po zalogowaniu nie dało się wypełnić 1 kroku formularza lub strona się 
zawieszała, co uniemożliwiało dalsze procesowanie, wystąpiły problemy 
z przesłaniem wiadomości od wykonawcy do zamawiającego). 

Według wyjaśnień Zastępującego Dyrektora Generalnego MC, w trakcie 
produkcyjnego wdrożenia formularzy ePUAP, dotyczących zamówień 
publicznych, przeprowadzono zakończone pozytywnym wynikiem testy 
poprawności funkcjonowania serwisu z sieci wewnętrznej i zewnętrznej 
(ePUAP, Profil Zaufany, Nowe Formularze ePUAP, miniPortal). 

Brak sformalizowanych 
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podmiotów 
zaangażowanych 

w funkcjonowanie 
miniPortalu

Testy miniPortalu 
i problemy związane 
z funkcjonowaniem 

systemu



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

37

W początkowym okresie funkcjonowania miniPortalu, UZP uruchomił 
równolegle działające środowisko, służące użytkownikom do przepro-
wadzania testów. Środowisko to nie umożliwiało przetestowania pełnej 
komunikacji elektronicznej, ze względu na brak możliwości wykorzy-
stania kompletnych funkcjonalności ePUAP, realizowanych w związku 
z obsługą formularzy dotyczących zamówień publicznych. Środowisko 
testowe miniPortalu zostało zamknięte po dwóch miesiącach od produk-
cyjnego uruchomienia narzędzia, co uzasadniono potrzebą wykorzystania 
wersji testowej do przygotowania poprawek w systemie.

Zdaniem NIK, ograniczenie możliwości zapewnienia użytkownikom śro-
dowiska do testów/szkolenia, integrującego miniPortal z formularzami 
ePUAP i umożliwiającego tym samym przetestowanie pełnej komunika-
cji elektronicznej z zastosowaniem obu systemów, mogło przyczynić się 
do wystąpienia dużej liczby błędów popełnianych zarówno przez zama-
wiających, jak i wykonawców. Do testowania przez użytkowników peł-
nej komunikacji elektronicznej są wykorzystywane wersje produkcyjne 
miniPortalu i ePUAP, co w opinii NIK może dodatkowo obciążać działanie  
ePUAP. O problemach z zapewnieniem funkcjonalności i obciążeniem 
systemu ePUAP świadczy m.in. opublikowany przez UZP komunikat, 
sugerujący uczestnikom rynku zamówień publicznych, korzystającym 
z miniPortalu, aby w miarę możliwości ustalali terminy na składanie 
ofert z pominięciem okresu od 26 kwietnia do 2 maja 2019 r., z uwagi 
na elektroniczne składanie zeznań podatkowych za pośrednictwem  
ePUAP. NIK zauważa też, że niedostępność usług systemu ePUAP (w sytu-
acji znaczącego jego obciążenia) może mieć istotny wpływ na postępo-
wania w sprawie zamówień publicznych, ponieważ nawet krótkotrwała 
niedostępność usługi biznesowej, spowodowana taką przerwą może unie-
możliwić przesłanie ofert lub ich pobranie z systemu i otwarcie w okre-
ślonym terminie. Potwierdzają to ustalenia w części skontrolowanych 
przez NIK jednostek51, w których w okresie 26 kwietnia–2 maja 2019 r. 
wystąpiły problemy z dostępnością ePUAP, co utrudniło bądź uniemożli-
wiło złożenie ofert przez wykonawców lub ich pobranie przez zamawia-
jących ze skrzynki ePUAP. NIK zwraca też uwagę, że tego typu problemy 
mogą prowadzić w konsekwencji do obarczenia postępowań nie dającą się 
usunąć wadą i wiązać się z koniecznością ich unieważniania. Na problemy, 
związane z dostępnością usług miniPortalu i ePUAP, wskazują również 
wyniki przeprowadzonego przez NIK badania kwestionariuszowego, 
w którym około 27% respondentów wskazało, że w trakcie prowadzenia 
postępowań wystąpiły problemy związane z niedostępnością lub niepełną 
dostępnością usług tych narzędzi. 

W konsekwencji znaczącego obciążenia systemu ePUAP, które miało miej-
sce na przełomie marca i kwietnia 2019 r., MC podjęło działania, zmie-
rzające do poprawy dostępności systemu nawet przy znacznym wzroście 
jego obciążenia, m.in. została zwiększona liczba serwerów oraz przepusto-
wość łącz internetowych. NIK stwierdziła, że ePUAP, którego architektura 

51  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Urząd Miejski w Białymstoku, 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku.
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– według wyjaśnień MC – nie była projektowana pod kątem specyfiki 
zamówień publicznych, pomimo działań poprawiających jego dostępność, 
może nadal ograniczać efektywność elektronicznej komunikacji z wyko-
rzystaniem miniPortalu.

5.2.7. W związku z uruchomieniem miniPortalu zapewniono świadczenie 
usług wsparcia użytkowników, które jest prowadzone przez pracowni-
ków UZP, wykonawcę systemu na podstawie umów z UZP, a także COI  
– w zakresie funkcjonowania systemu ePUAP. Z analizy zarejestrowanych 
zgłoszeń, dotyczących problemów związanych z użytkowaniem miniPor-
talu/ePUAP (1312 zgłoszeń zarejestrowanych przez UZP, 2431 zgłoszeń 
incydentów i konsultacji zarejestrowanych przez COI), a także wyników 
badania kwestionariuszowego NIK wynika, że główne problemy koncen-
trowały się wokół dwóch zagadnień, tj.: 

 y szyfrowania/odszyfrowywania ofert za pośrednictwem aplikacji w mini-
Portalu (oferty zaszyfrowane z zastosowaniem nieprawidłowego klucza, 
oferty zaszyfrowane podwójnie itp.);

 y nieprawidłowego funkcjonowania ePUAP (m.in. brak dołączonych ofert 
lub załączników w formularzach wysyłanych przez ePUAP, brak możli-
wości pobrania załączników ze względu na wielkość pliku, brak prze-
niesienia uprawnień do pobrania załączników do formularzy z nadawcy 
na odbiorcę) lub jego niedostępności52.

W okresie objętym kontrolą w związku z obsługą miniPortalu nie wpły-
wały zgłoszenia wskazujące na naruszenie poufności lub integralności 
składanych ofert. Kontrole jednostkowe NIK wykazały przypadki, w któ-
rych zgłoszone błędy w szyfrowaniu ofert lub wynikające z nieprawidło-
wego funkcjonowania ePUAP wiązały się z koniecznością unieważnienia 
postępowań, jak miało to miejsce w Samodzielnym Publicznym Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie i w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

Z ustaleń kontroli wynika, że w dziewięciu jednostkach53, prowadzących 
postępowania przetargowe z wykorzystaniem miniPortalu, wskazano 
na zadowalający poziom wsparcia i obsługi zgłaszanych problemów. 
Objęte badaniem kwestionariuszowym NIK jednostki wykorzystujące 
miniPortal, w zdecydowanej większości (90,6% udzielających odpowie-
dzi) oceniły poziom świadczonego wsparcia jako zadowalający. Niemniej, 
w odpowiedziach zwracano uwagę m.in. na: długotrwały proces udziela-
nia odpowiedzi oraz wyjaśniania przyczyn i rozwiązywania zgłoszonych 
problemów, a także trudności ze skontaktowaniem się z obsługą wspar-
cia, co utrudniało, bądź uniemożliwiało otwarcie ofert lub powodowało 
konieczność przedłużenia postępowań. Na podobne problemy wskazywa-
ły ustalenia kontroli jednostkowych NIK. 

52  Łączny czas niedostępności ePUAP to: 100 godzin i 5 minut w okresie od 1 sierpnia 2016 r. 
do 30 września 2018 r. oraz 4 godziny i 34 minuty w okresie od 1 października 2018 r. 
do 30 czerwca 2019 r. i obejmuje on niedostępności planowane i nieplanowane.

53  Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miasta Kołobrzeg, Urząd Miasta Żyrardowa, Urząd Miejski 
w Grodzisku Mazowieckim, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Suwałkach, Politechnika Koszalińska w Koszalinie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu.

Wsparcie użytkowników
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5.3. Stosowanie przez jednostki kontrolowane regulacji 
dotyczących komunikacji elektronicznej w procedurze 
udzielania zamówień publicznych

W 22 jednostkach objętych kontrolą, postępowania o wartości równej lub 
przekraczającej progi unijne od 18 października 2018 r. były prowadzone 
z zastosowaniem wymaganej komunikacji elektronicznej, o której mowa 
w art. 10a ustawy PZP. Stwierdzone przez NIK nieprawidłowości doty-
czyły m.in. naruszenia wymogów w zakresie zapewnienia właściwego 
przechowywania i archiwizacji dokumentacji elektronicznej postępowań.

5.3.1. Po 18 października 2018 r. 22 jednostki kontrolowane wszczęły 
łącznie 302 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z tego 
147 zakończyło się podpisaniem umów o łącznej wartości 551 572,7 tys. zł, 
105 było w trakcie realizacji, a 50 zostało unieważnionych. Szczegółową 
kontrolą w 20 jednostkach54 objęto łącznie 53 postępowania, z tego 46 
zakończonych o wartości podpisanych umów 164 804,8 tys. zł i siedem 
postępowań w toku lub unieważnionych. 

W 18 z 20 skontrolowanych jednostek (z wyjątkiem Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Suwałkach i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego we Wrocławiu) w dokumentacji postępowań zamawiający zgodnie 
z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej, wska-
zywali wymagane informacje o stosowanych środkach (narzędziach) 
komunikacji elektronicznej, wymagania techniczne i organizacyjne 
zastosowania tych środków. Zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia 
zamieszczano również wymogi dotyczące zarejestrowania lub założe-
nia kont w danym narzędziu oraz akceptacji warunków korzystania 
z narzędzia. Wskazywano także, stosownie do § 3 ust. 3 rozporządzenia, 
informacje na temat: specyfikacji połączenia, formatów przesyłanych 
danych (zgodnych z rozporządzeniem KRI), sposobu oznaczania czasu  
przekazania danych przez wykonawcę, sposobu przygotowania plików, 
zasad podpisywania dokumentów kwalifikowanymi podpisami elektro-
nicznymi, a także szyfrowania dokumentów.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach w trzech postę-
powaniach objętych kontrolą (prowadzonych z zastosowaniem miniPortalu) 
komunikację z wykonawcami prowadzono przy wykorzystaniu dwóch skrzy-
nek pocztowych (prywatnej oraz skrzynki pocztowej uczelni fkursv@pwsz.
suwalki.pl), których nie wskazano w SIWZ, czym naruszono postanowienia  
§ 2 ust 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej. 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, w objętych próbą 
kontrolną dwóch postępowaniach (prowadzonych z zastosowaniem narzędzia 
komercyjnego) nie udostępniono w dokumentacji informacji na temat wzorca 
czasu jaki wykorzystywany był przez zamawiającego oraz przepustowo-
ści sieci, co było niezgodne z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie komuni-
kacji elektronicznej. Zgodnie z wyjaśnieniami kontrolowanego wzorzec czasu 
wykorzystywany przez zamawiającego określała platforma zakupowa, a czas 
wyświetlany na platformie synchronizuje się automatycznie z serwerem Głów-
nego Urzędu Miar. Wskazano również, że informacja na temat specyfikacji 

54  Z wyłączeniem MC, UZP i centrali GDDKiA.
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połączenia była zawarta w regulaminie platformy zakupowej, jednak nie zawie-
rała danych o przepustowości sieci. Informacje te na wniosek Szpitala w dniu 
6 sierpnia 2019 r. zostały dopisane do instrukcji dla wykonawców (czas) oraz 
regulaminie (przepustowość).

5.3.2. W zbadanych postępowaniach 19 z 20 skontrolowanych jednostek 
(z wyjątkiem Politechniki Koszalińskiej) rzetelnie weryfikowano zgod-
ność przekazywanej dokumentacji z zasadami komunikacji, określonymi 
w dokumentacji przetargowej, m.in. w zakresie zastosowania dopuszczal-
nych formatów plików, czy też poprawności i ważności złożonych w doku-
mentach podpisów elektronicznych. Sprawdzenia w zakresie podpisów 
elektronicznych dokonywano za pomocą specjalistycznego oprogramo-
wania, służącego do weryfikacji poprawności podpisów. Pracownicy 
jednostek kontrolowanych w trakcie weryfikacji składanej dokumentacji 
stwierdzili przypadki niespełniania przez wykonawców wymogów komu-
nikacji elektronicznej, co spowodowało odrzucenie ofert. Dotyczyły one:

 y niepodpisania oferty lub załączników kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym55, 

 y braku możliwości otwarcia plików56, 
 y przesłania wyłącznie pliku podpisu elektronicznego bez podpisywanej 

nim oferty57, 
 y naruszenia integralności (modyfikacji) oferty po jej podpisaniu58, 
 y wpływu oferty po wyznaczonym terminie59, 
 y złożenia dwóch różnych ofert60, 
 y złożenia oferty niezaszyfrowanej61.

W Politechnice Koszalińskiej w postępowaniu na usługi społeczne o war-
tości powyżej 750 tys. euro wbrew wymogom określonym w art. 89 ust. 1 
pkt 1 ustawy PZP nie odrzucono dwóch ofert nieopatrzonych kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym wymaganym art. 10a ust. 5 ustawy PZP. Doko-
nano wyboru kwestionowanych ofert, w wyniku czego udzielono zamówie-
nia publicznego i zawarto umowy. W sprawie przyczyn nieodrzucenia ofert 
wyjaśniono, że członkowie Komisji przetargowej uznali, że informacja zawarta 
na dokumencie ePUAP Zgłoszenie oferty/wniosku o treści: Dokument został 
podpisany elektronicznie. Użyj specjalnego oprogramowania, aby zweryfiko-
wać podpis świadczyła o złożeniu podpisu kwalifikowanego pod ofertami. Nie 
zweryfikowano poprawności podpisu elektronicznego, ponieważ oparto się 
na stwierdzeniu jego poprawności na podstawie powyższej informacji.

W związku z problematyką weryfikacji podpisów elektronicznych 
NIK ustaliła, że w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym  
im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

55  Politechnika Wrocławska, Politechnika Koszalińska, Oddział GDDKiA w Warszawie, Samodzielny 
Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Urząd Miejski w Białymstoku. 

56  Politechnika Wrocławska, Urząd Miejski w Białymstoku. 
57  Politechnika Wrocławska.
58  Urząd Miejski w Drohiczynie.
59  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miejski 

w Białymstoku. 
60  Urząd Miejski w Białymstoku.
61  Urząd Miasta Kołobrzeg.
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w Otwocku wystąpił przypadek wniesienia w postępowaniu odwołania 
w związku z odrzuceniem w wyniku weryfikacji podpisu oferty, jako błęd-
nie podpisanej. Weryfikacja za pomocą danego oprogramowania (Szafir) 
wykazała, że przesłane dokumenty wykonawcy zostały błędnie podpi-
sane. Wskutek odwołania, w jednostce dokonano ponownej weryfikacji 
podpisu przy użyciu innego oprogramowania, stwierdzając jego prawidło-
wość. W związku z tym, odwołanie zostało uwzględnione, a oferta składa-
jącego odwołanie została wybrana jako najkorzystniejsza. Zdaniem NIK, 
powyższy przypadek wskazuje, że oprogramowanie różnych producentów 
może w odmienny sposób weryfikować poprawność podpisów, co może 
mieć wpływ na rozstrzygnięcie i wynik postępowania. 

W wyniku badania postępowań w dwóch kontrolowanych jednostkach, 
zostały także stwierdzone nieprawidłowości, polegające na naruszeniu zasad 
udzielania zamówień publicznych, określonych w przepisach ustawy PZP. 

W Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój w postępowaniu o zamówienie 
publiczne na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych naruszono, okre-
ślone w ustawie PZP, zasady udzielania zamówień publicznych, w związku z:

 y otwarciem ofert w następnym dniu roboczym po wyznaczonym w postę-
powaniu terminie ich otwarcia, czym naruszono art. 86 ust. 2 ustawy PZP. 
Z uwagi na awarię systemu ePUAP, która wpłynęła na brak możliwości 
pobrania i otwarcia ofert w zaplanowanym terminie 29 marca 2019 r., 
czynności dokonano w kolejnym dniu roboczym; 

 y nieodrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku  
z art. 10a ust. 1 i 5 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, w związku z jej sporzą-
dzeniem w innej formie niż wskazana w SIWZ i niezgodnie ze Specyfikacją;

 y niewskazaniem, jako podstawy unieważnienia postępowania, art. 93 ust. 1 
pkt 7 ustawy PZP (zamiast wskazanego przez zamawiającego art. 93 ust. 1 
pkt 4 ustawy), pomimo wystąpienia wady uniemożliwiającej zawarcie nie-
podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W Urzędzie Miasta Dzierżoniowa w ramach postępowania na utrzymanie 
dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielo-
nych przeprowadzono badanie złożonych ofert, mimo, że zachodziły przesłanki 
do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. 
NIK stwierdziła, że przesłanką taką było otwarcie jednej ze złożonych ofert 
już po zakończeniu sesji otwarcia i już bez udziału wykonawców, co naruszyło 
zasady jawności i konkurencyjności, określone w art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 oraz 
art. 86 ust. 2 i 4 ustawy PZP. Tym samym, postępowanie nie zostało przeprowa-
dzone w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji i rów-
nego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności 
i przejrzystości, a zatem wystąpiła okoliczność jego unieważnienia na podsta-
wie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

5.3.3. Z ustaleń kontroli wynika, że wykorzystywane w 11 skontrolowa-
nych jednostkach komercyjne systemy zapewniały elektroniczne archi-
wum dokumentacji prowadzonych postępowań na serwerach dostawców 
tych systemów. Narzędzia zabezpieczały zachowanie integralności treści 
i metadanych oraz ich zabezpieczenie przed ingerencją zamawiających, 
modyfikacją lub usunięciem. Jednocześnie umożliwiały dostęp do zgroma-
dzonej dokumentacji, przeglądanie ich treści, a także eksport metadanych. 
W przypadku ośmiu z powyższych jednostek (z wyjątkiem Urzędu Miasta 

Wywiązywanie się 
z obowiązku 
przechowywania 
i archiwizowania 
dokumentów 
elektronicznych 
z postępowań



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

42

Dzierżoniowa i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie), w umo-
wach z dostawcami systemów zostały uregulowane zasady dotyczące 
przechowywania/archiwizowania dokumentacji elektronicznej. 

W Urzędzie Miasta Dzierżoniowa oraz w Wojskowej Akademii Technicznej 
ustalono, że w umowach z dostawcą systemu wykorzystywanego w procesie 
zamówień publicznych w tych jednostkach (platforma e-Zamawiający) nie wpi-
sano postanowień, dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów 
elektronicznych, związanych z prowadzonymi postępowaniami oraz spo-
sobu postępowania z tymi dokumentami po zakończeniu umowy z dostawcą. 
W przypadku Urzędu Miasta Dzierżoniowa w trakcie trwania czynności  
kontrolnych Burmistrz podpisał z dostawcą aneks regulujący powyż-
szą problematykę. W przypadku Wojskowej Akademii Technicznej, kon-
trolowany wskazał, że choć umowa nie zawiera wprost zapisów, dotyczą-
cych archiwizacji dokumentów elektronicznych, to w Regulaminie korzysta-
nia z platformy wskazano, że świadczone usługi polegają na udostępnieniu 
zamawiającemu i wykonawcom aplikacji do całościowej obsługi postę-
powań prowadzonych zgodnie z ustawą PZP i rozporządzeniem w spra-
wie komunikacji elektronicznej. Zdaniem NIK, świadczenie przez pod-
miot zewnętrzny usług, które nie zostały w umowie precyzyjnie określone, 
wiąże się z wysokim ryzykiem nieskutecznego, bądź przewlekłego docho-
dzenia swoich praw w przypadku wystąpienia z winy tego podmiotu zda-
rzeń niekorzystnych dla WAT. Świadczenie usługi przechowywania i archi-
wizacji dokumentów elektronicznych, do czego WAT była zobowiązana 
na podstawie przepisów § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunika-
cji elektronicznej, w sposób nieregulowany, tzn. bez określenia własności, 
zakresu usługi oraz odpowiedzialności za jej realizację, może negatywnie  
wpłynąć na przebieg prowadzonych postępowań, a Uczelnię pozbawić bazy 
archiwalnej dokumentacji przetargowej (np. w przypadku utraty danych).

W przypadku wykorzystania miniPortalu dokumentacja elektroniczna, 
przekazywana za pośrednictwem formularzy ePUAP, jest dostępna 
na skrzynce podawczej ePUAP do momentu jej usunięcia przez nadaw-
cę lub odbiorcę albo też do czasu pobrania jej przez zewnętrzny system 
elektronicznego obiegu dokumentów. Brak w miniPortalu dedykowanej 
funkcjonalności przechowywania dokumentacji powoduje, że zamawiają-
cy muszą we własnym zakresie zapewnić, że dokumentacja elektroniczna 
związana w przeprowadzanymi postępowaniami jest przechowywana 
zgodnie z wymogami, określonymi w § 6 rozporządzenia w sprawie komu-
nikacji elektronicznej. Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 30 października 2006 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi62 
dokumenty elektroniczne, świadczące o wykonywaniu działalności pod-
miotów, powstające w nich lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają 
przebieg załatwiania i rozstrzygania spraw, podlegają ewidencjonowaniu 
w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
wraz z dokumentami ewidencjonowanymi przechowuje się ich metadane, 
a zgodnie z § 6 tego rozporządzenia postępowanie z dokumentami ewi-
dencjonowanymi i metadanymi prowadzi się przy użyciu systemu telein-
formatycznego, spełniającego szereg wymogów. 

62  Dz. U. Nr 206, poz. 1518.
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W wyniku kontroli ustalono, że w siedmiu z 13 skontrolowanych jedno-
stek wykorzystujących miniPortal63 został wdrożony system wpierający 
elektroniczny obieg dokumentów, który umożliwiał pobranie i zaewiden-
cjonowanie dokumentacji ze skrzynki podawczej ePUAP, zabezpieczenie 
jej integralności przed usunięciem/modyfikacją, czy odtworzenie przebie-
gu załatwiania spraw i rozstrzygnięć. 

W dziewięciu skontrolowanych jednostkach wykorzystujących mini-
Portal64 wystąpiły nieprawidłowości, związane z brakiem zapewnienia 
należytego przechowywania, zabezpieczenia i archiwizacji dokumentacji 
elektronicznej, w sposób i za pomocą środków, spełniających wymogi 
określone we wskazanych powyżej rozporządzeniach. Nieprawidłowości 
dotyczyły w szczególności braku ewidencji i/lub archiwizacji dokumen-
tów elektronicznych postępowań ze skrzynki ePUAP lub ze skrzynek pocz-
ty e-mail, na które trafiała część dokumentów (m.in. pytania i wyjaśnienia 
treści SIWZ, wezwania, zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omy-
łek, informacje z otwarcia ofert). 

Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, wbrew wymogowi określonemu 
w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej, nie ewi-
dencjonowano w systemie teleinformatycznym dokumentów elektronicznych 
z prowadzonych postępowań przetargowych, powstających lub napływają-
cych do Urzędu. Burmistrz wyjaśniła, że Urząd był przekonany, że miniPortal 
zapewnia kompleksową obsługę realizowanych w formie elektronicznej zamó-
wień publicznych, w tym także funkcjonalności związane z prowadzeniem 
ewidencji przebiegu załatwiania spraw oraz archiwizacji dokumentów elektro-
nicznych. Wskazała również, że została rozpoczęta procedura zakupu systemu 
komercyjnego do kompleksowej obsługi zamówień publicznych.

W Politechnice Koszalińskiej dokumenty elektroniczne z przeprowadzo-
nych postępowań, które zamawiający wytworzył i otrzymał, w szczególności 
z wykorzystaniem narzedzia miniPortal za pośrednictwem ePUAP oraz poczty 
elektronicznej zamawiającego (SIWZ, ogłoszenia, oferty, oświadczenia, kore-
spondencja z wykonawcami) nie były przechowywane zgodnie z wymogami 
określonymi w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicz-
nej. Jak wyjaśniano, w 2018 r. Uczelnia planowała wprowadzenie generalnego 
systemu elektronicznego obiegu informacji, który miał dotyczyć również zamó-
wień publicznych, jednak wdrożenie się opóźniło. 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku przechowywano część  
dokumentacji elektronicznej (zapisywanej tylko na stacji roboczej pracowni-
ków) związanej z postępowaniami w sposób rodzący ryzyko utraty plików lub 
ich modyfikacji, a także utrudniający odtworzenie przebiegu postępowania. 
Szpital nie posiadał systemu o wymogach określonych w § 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia w sprawie komunikacji elektronicznej, co powodowało, że dokumenty  

63  Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miasta Kołobrzeg, Urząd 
Miasta Żyrardowa, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 
Urząd Zamówień Publicznych.

64  Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, 
Urząd Miejski w Pyrzycach, Politechnika Koszalińska, Politechnika Wrocławska, Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie.
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pochodzące z dwóch dopuszczonych źródeł (skrzynka ePUAP i poczta e-mail) 
nie były zgromadzone w jednym systemie w całości, co utrudniało odtworzenie 
w przejrzysty sposób przebiegu postępowania. Ponadto dokumentacja elektro-
niczna, którą przekazywano bezpośrednio na skrzynkę mailową bez pośred-
nictwa ePUAP nie została zabezpieczona przed usunięciem lub modyfikacją. 
Stanowiło to naruszenie § 6 pkt 2, 3 i 10 rozporządzenia w sprawie postępo-
wania z dokumentami elektronicznymi oraz § 20 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia 
KRI. W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor Szpitala podał m.in., że trwają prace 
wdrożniowe systemu długoterminowej archiwizacji danych.

Ponadto, w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, pomimo użytkowania 
systemu wspierającego elektroniczny obieg dokumentów, do czasu prze-
prowadzenia kontroli NIK, dokumenty elektroniczne, dotyczące prowa-
dzonych postępowań, nie były w tym systemie ewidencjonowane. 

W ocenie NIK, brak zapewnienia należytego przechowywania, zabezpie-
czenia i archiwizacji dokumentów elektronicznych z postępowań zwiększa 
ryzyko utraty dokumentacji postępowań (np. w przypadku utraty danych) 
oraz może wpływać na ograniczenie możliwości odtworzenia przebiegu 
postępowań.

5.3.4. Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy PZP. 
Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy PZP środki ochrony prawnej, określone 
w powyższym Dziale, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu dane-
go zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku narusze-
nia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

W czterech z 22 jednostek objętych kontrolą65, które prowadziły od 
18 października 2018 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, zostały złożone 
środki ochrony prawnej (odwołania). Wykonawcy wnieśli odwołania 
do pięciu spośród 83 postępowań przetargowych, realizowanych przez 
te jednostki z użyciem środków komunikacji elektronicznej. 

Przykłady

W Urzędzie Miasta Żyrardowa w jednym na sześć prowadzonych postępo-
wań wystąpił jeden przypadek wniesienia przez wykonawcę odwołania, na pod-
stawie art. 181 ust. 1 w związku z art. 179 ust. 1, wobec naruszenia art. 7 ust. 1 
ustawy PZP. Dotyczyło to sytuacji, w której wykonawca nie złożył oferty, a jedynie 
sam plik podpisu elektronicznego. Z uwagi na brak oferty Urząd nie odrzucił jej 
ani nie wykluczył wykonawcy, a odwołania nie uwzględniono. 

W Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Szczecinie wystąpił problem polegający na braku możliwości pobrania przez 
zamawiającego ze skrzynki ePUAP dwóch plików złożonych przez wykonaw-
ców. W związku z brakiem reakcji administratora ePUAP na telefonicznie zgło-
szony przez Szpital problem, wystąpiono pisemnie o niezwłoczne wyjaśnienie 
zaistniałej sytuacji. Administrator ePUAP, udzielając odpowiedzi drogą elektro-

65  W Urzędzie Miasta Żyrardowa, w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, w Samodzielnym 
Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie, w Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 
w Otwocku. W Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój składane odwołania nie dotyczyły 
zastosowania przez tę jednostkę środków komunikacji elektronicznej.
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niczną wskazał, że błędy powstały podczas dodawania plików. W efekcie zama-
wiający uznał złożenie ofert przez dwóch wykonawców jako nieskuteczne, 
w związku z czym jeden z nich skierował odwołanie do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej. Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r. odwoła-
nie z przyczyn formalnych zostało odrzucone. Na powyższe postanowienie  
Prezes UZP wniósł skargę do Sądu Okręgowego w Szczecinie i według  
wyjaśnień do dnia 17 lipca 2019 r. nie został wyznaczony termin rozprawy. 

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy  
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Otwocku wnie-
siono odwołanie ze względu na odrzucenie oferty, po weryfikacji podpisu 
elektronicznego (aplikacja Szafir), jako błędnie podpisanej. Odwołanie zostało 
uwzględnione, a ponowna ocena ofert zakończyła się wyborem oferty przed-
miotowego wykonawcy.

W 19 z 22 jednostek, realizujących od 18 października 2018 r. postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego, nie stwierdzono przypadków 
składania ofert w postaci skanu oferty papierowej, opatrzonej kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym. W pozostałych trzech jednostkach 
(Urząd Miasta Żyrardowa, oddziały GDDKiA w Białymstoku i we Wro-
cławiu), w trzech postępowaniach zostały złożone trzy oferty w postaci 
skanu oferty papierowej. Zostały one odrzucone przez zamawiających 
w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej66, a wykonawcy nie 
wnieśli odwołania od tej czynności. 

Ustalono, że w 21 z 22 jednostek, realizujących od 18 października 2018 r. 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie skorzystano z moż-
liwości odstąpienia od wymogu stosowania komunikacji elektronicznej 
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacjach 
określonych w art. 10c ust. 1 ustawy PZP. W Samodzielnym Publicznym 
Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształce-
nia Podyplomowego w Otwocku w przypadku dwóch67 spośród 38 postę-
powań odstąpiono od stosowania komunikacji elektronicznej na podstawie 
art. 10c ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, tj. z powodu wymogu zamawiającego 
przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, której 
nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5.4. Działania informacyjno-promocyjne i szkoleniowe 
związane z informatyzacją procesu udzielania  
zamówień publicznych

We wszystkich jednostkach objętych kontrolą zapewniono publikację infor-
macji, dotyczących obowiązku stosowania elektronicznej komunikacji w pro-
cedurze udzielania zamówień publicznych. Zarówno MC, jak i UZP zapewniły 
realizację działań, służących upowszechnianiu wiedzy o informatyzacji pro-
cesu udzielania zamówień publicznych, realizacji projektu e-Zamówienia 
i wdrożenia miniPortalu. W skontrolowanych jednostkach zapewniono prze-
szkolenie pracowników, odpowiedzialnych za obsługę zamówień publicznych.

66  Wyrok KIO 2611/18 z dnia 4 stycznia 2019 r.
67  W postępowaniu nr DZP.26.102/2018 zastosowano częściową komunikację elektroniczną 

t j. jedynie w zakresie złożenia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, 
a w postępowaniu nr DZP.26.4/2019 wyłączenie całości postępowania.
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5.4.1. Na stronach internetowych UZP68 publikowano aktualne informacje 
o planowanych i zrealizowanych działaniach w zakresie informatyzacji 
procesu zamówień publicznych, w tym o realizacji narzędzia miniPor-
tal oraz stanie realizacji projektu e-Zamówienia. Informacje, dotyczące 
powyższych zagadnień, były również prezentowane przez przedstawicieli 
UZP w trakcie 11 konferencji i seminariów poświęconych tej problematyce, 
odbywających się w 2018 r. W związku z udostępnieniem do użytkowania 
miniPortalu, UZP69 zlecił opracowanie filmów instruktażowych, poświę-
conych obsłudze tego narzędzia oraz przygotowanie broszury infor-
macyjnej, ponosząc z tego tytułu wydatki w łącznej kwocie 38,9 tys. zł. 
Urząd udostępnił także adres e-mail (ezamowienia@uzp.gov.pl), 
przeznaczony do przekazywania zapytań związanych z problematyką 
elektronizacji zamówień publicznych. 

W związku z realizacją projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia 
publiczne MC jedynie w ograniczonym zakresie zrealizowało działania 
informacyjno-promocyjne, przewidziane w Studium wykonalności i wnio-
sku o dofinansowanie projektu. Ministerstwo zawarło umowę, na podsta-
wie której opracowany został logotyp i księga znaku dla projektu za łączną 
kwotę 8,6 tys. zł. Ponadto, MC zapewniło właściwe oznaczanie sporządza-
nych dokumentów, zakupionego sprzętu, opracowywanych prezentacji, 
stron internetowych MC i UZP oraz miejsc spotkań, a także informowanie 
uczestników spotkań o źródle dofinansowania projektu. Pozostałe dzia-
łania, wynikające ze Studium wykonalności (tj. organizacja konferencji 
informacyjno-promocyjnych w różnych miastach w Polsce, opracowanie 
ulotek i plakatów i innych materiałów promocyjnych, wydanie broszury 
informacyjnej, wykonanie prezentacji multimedialnych, działania infor-
macyjno–promocyjne w internecie oraz w środkach masowego przekazu), 
jak wyjaśnił Dyrektor Generalny MC, nie były realizowane. 

MC zapewniło informowanie opinii publicznej i zainteresowanych podmio-
tów o działaniach dotyczących informatyzacji procesu zamówień publicz-
nych oraz o stanie realizacji projektu e-Zamówienia podczas konferencji 
i spotkań, realizowanych w latach 2017–2019. 

5.4.2. W skontrolowanych 21 jednostkach (tj. w ośmiu urzędach miast/
gmin, czterech szpitalach, czterech uczelniach, centrali GDDKiA i czterech 
oddziałach regionalnych) zapewniono publikację informacji dotyczących 
obowiązku stosowania elektronicznej komunikacji w procedurze udzie-
lania zamówień publicznych. W serwisach internetowych jednostek, 
które wdrożyły komercyjne narzędzia w zakładkach dedykowanych 
zamówieniom publicznym, zostały opublikowane komunikaty i zalecenia, 
dotyczące zastosowania danego narzędzia, a także zamieszczono do nich 

68  https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/informacje
 https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia/elektronizacja-zamowien-publicznych
 https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
 https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/elektronizacja-zamowien-

publicznych-ponizej-progow-ue-od-1-stycznia-2021-r./elektronizacja-zamowien-publicznych-
ponizej-progow-ue-od-1-stycznia-2021-r.

69  Umowa nr UZP/DG/109/18 z dnia 2 października 2018 r. na wykonanie filmów instruktażowych 
miniPortalu.

Działania informacyjno- 
-promocyjne MC i UZP

Działania  
informacyjno-promocyjne 

w kontrolowanych 
gminach, szpitalach, 

uczelniach i w GDDKiA



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

47

przekierowania. W przypadku jednostek wykorzystujących miniPortal, 
podstawowe informacje o obowiązku stosowania elektronicznej komu-
nikacji zamieszczano przede wszystkim w dokumentacji postępowań 
(tj. ogłoszenia, SIWZ), a także publikowano odesłania do zamieszczonych 
w serwisie UZP instrukcji użytkownika miniPortalu i aktów prawnych, 
regulujących zagadnienia elektronicznej komunikacji w procedurze zamó-
wień publicznych. 

5.4.3. Wszystkie jednostki objęte kontrolą, niezależnie od użytkowanego 
narzędzia wspierającego obsługę komunikacji elektronicznej, zapewniły 
przeszkolenie swoich pracowników z zakresu jego obsługi. Łącznie szko-
leniami objęto 150 pracowników odpowiedzialnych za obsługę zamówień 
publicznych z 21 skontrolowanych jednostek (tj. z ośmiu urzędów miast/
gmin, czterech szpitali, czterech uczelni, centrali GDDKiA i czterech 
oddziałów regionalnych). 

W przypadku wdrożenia komercyjnych narzędzi przeważały szkolenia 
zewnętrzne, warsztaty wdrożeniowe i instruktaże, zapewnione przez 
dostawców narzędzi na podstawie zawartych umów. Szkolenia były prowa-
dzone przez pracowników dostawców narzędzi oraz przyjmowały często 
formę szkoleń e-learningowych. Także według badania kwestionariuszo-
wego NIK, zamawiający głównie korzystali ze szkoleń zapewnionych przez 
dostawcę narzędzia (94,7%). W przypadku wykorzystania miniPortalu, 
główną formą szkolenia w skontrolowanych jednostkach było samo-
kształcenie w oparciu o bezpłatne materiały instruktażowe opracowane 
i udostępnione na stronie UZP. Pracownicy 10 skontrolowanych jedno-
stek dodatkowo uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych, warsztatach, 
seminariach obejmujących tę problematykę70. Łączne wydatki tych jed-
nostek z tytułu szkoleń zewnętrznych wyniosły ok. 129,3 tys. zł. Ponadto, 
w pięciu jednostkach pracownicy skorzystali ze szkoleń wewnętrznych 
i instruktaży prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników 
tych jednostek71. W przeprowadzonym badaniu kwestionariuszowym 
respondenci wykorzystujący miniPortal zadeklarowali korzystanie  
m.in. z samokształcenia (31,6%), szkoleń e-learningowych (28,4%),  
szkoleń prowadzonych przez własnych pracowników (20%). 

70  Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miasta Kołobrzeg, Urząd 
Miejski w Pyrzycach, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, Urząd Miasta i Gminy Lądek-
-Zdrój, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Politechnika 
Koszalińska w Koszalinie, Politechnika Wrocławska we Wrocławiu. 

71  Urząd Miejski w Białymstoku, Urząd Miejski w Drohiczynie, Urząd Miejski w Grodzisku 
Mazowieckim, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, Politechnika 
Wrocławska we Wrocławiu. 

Działania szkoleniowe 
w kontrolowanych 
gminach, szpitalach, 
uczelniach i GDDKiA
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie:  
Czy wdrożono rozwiązania organizacyjne i informatyczne zapewniające 
elektroniczną komunikację w procesie udzielania zamówień publicznych?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania szczegółowe:

1. Czy zamawiający przygotowali i wdrożyli elektroniczne platformy 
do udzielania zamówień publicznych, spełniające wymogi ustawy Prawo 
zamówień publicznych?

2. Czy Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych prawidło-
wo przeprowadziły i wdrożyły projekt informatyczny e-Zamówienia 
– elektroniczne zamówienia publiczne, w sposób umożliwiający wsparcie 
zamawiających w procesie informatyzacji zamówień publicznych?

3. Czy zamawiający prawidłowo stosują nowe regulacje dotyczące pełnej 
komunikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień  publicz-
nych?

4. Czy działania informacyjne i promocyjne w ramach wdrażania e-zamówień 
są prawidłowo realizowane?

Kontrolą objęto 23 jednostki: Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Zamówień 
Publicznych, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (centralę 
oraz cztery oddziały regionalne w Białymstoku, Szczecinie, Warszawie 
i Wrocławiu), osiem gmin, cztery szpitale i cztery uczelnie.

Kontrolę przeprowadzono w: 

 − w Ministerstwie Cyfryzacji, Urzędzie Zamówień Publicznych i Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z uwzględnieniem kryteriów: 
legalności, celowości, gospodarności i rzetelności, na podstawie art. 2 
ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyż-
szej Izbie Kontroli (dalej: ustawa o NIK)72; 

 − w 20 jednostkach z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, 
podlaskiego i zachodniopomorskiego, dobranych celowo na podstawie 
informacji o ogłoszonych postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego zarejestrowanych w rejestrze TED: 

 y czterech oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 
czterech uczelniach i jednym szpitalu, na podstawie art. 2 ust. 1  
w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o NIK z uwzględnieniem kryteriów: 
legalności, gospodarności, rzetelnosci i celowości;

 y ośmiu jednostkach samorządu terytorialnego i trzech szpitalach, 
na podstawie art. 2 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy o NIK, z uwzględ-
nieniem kryteriów: legalności, gospodarności i rzetelności. 

Kontrolą objęto okres od 1 sierpnia 2016 r. do zakończenia czynności 
kontrolnych w poszczególnych jednostkach. Kontrola była realizowana 
w okresie od 20 maja do 29 października 2019 r.

72  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą
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W ramach przygotowania przedkontrolnego w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1 
ustawy o NIK, wystąpiono do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 
o udostępnienie danych o wszczętych od 18 października 2018 r. postę-
powaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W ramach czynności kontrolnych w trybie art. 29 ust. 1 ustawy o NIK uzy-
skano informacje od dwóch wykonawców komercyjnych narzędzi zapew-
niających elektroniczną komunikację w procedurze udzielania zamówień 
publicznych73 w zakresie oceny jakości udostępnionych specyfikacji i stan-
dardów wymiany informacji z platformą e-Zamówienia.

Nie przewidziano udziału innych organów kontroli na podstawie art. 12 
ustawy o NIK. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nie korzy-
stano ze wsparcia innych organów kontroli.

Wyniki kontroli przedstawiono w 23 wystąpieniach pokontrolnych, w któ-
rych sformułowano ogółem 15 wniosków pokontrolnych. Z informacji 
o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 
wynika, że zrealizowano osiem wniosków i podjęto działania w celu reali-
zacji kolejnych trzech wniosków. Nie przekazano informacji o realizacji 
czterech wniosków74. 

Niezależnie od wniosków pokontrolnych, w wystąpieniach pokontrolnych 
NIK zwróciła również uwagę na niektóre działania gmin, Urzędu Zamó-
wień Publicznych i Ministerstwa Cyfryzacji związane z realizacją zadań 
w zakresie informatyzacji procesu zamówień publicznych, stwierdzając 
m.in. że:
1) należy podjąć działania wzmacniające w urzędach kontrolę zarząd-
czą dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem,  
stosownie do wymogów określonych w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych75; 
2) należy wyeliminować bądź zmniejszyć skalę powtarzających się błędów 
w szyfrowaniu ofert oraz innych błędów popełnianych przez użytkow-
ników miniPortalu, mogących skutkować koniecznością unieważniania 
przez zamawiających postępowań przetargowych;
3) wskazane jest jednoznaczne ustalenie zasad współpracy MC i UZP 
w związku z wykorzystywaniem funkcjonalności systemu ePUAP w mini-
Portalu, tak aby nie było wątpliwości, co do wzajemnych oczekiwań i usta-
leń, dotyczących np. obsługi zgłoszeń lub modyfikacji funkcjonalności 
oprogramowania.

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego złożył Minister Cyfryzacji. 
Minister zgłosił łącznie 26 zastrzeżeń, które podzielił na dwie grupy: 

1) zastrzeżenia merytoryczne (19), które dotyczyły: 
a) wykreślenia dwóch i dokonania zmiany w jednym zapisie oceny 

ogólnej kontrolowanej działalności oraz przeformułowania tej oceny 
według zgłoszonej przez Ministra propozycji,

73  Open Nexus sp. z o.o. i Otwarty Rynek Elektroniczny S.A.
74  Dane według stanu na dzień 4 lutego 2020 r.
75  Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych
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b) skreślenia 12 zapisów, dokonania zmian w trzech zapisach w opisie 
ustalonego stanu faktycznego oraz w opisach dwóch stwierdzonych 
nieprawidłowości;

2) zastrzeżenia o charakterze redakcyjnym (siedem).

Uchwałą Nr 6/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. Kolegium NIK:

1. uwzględniło w całości trzy zastrzeżenia, poprzez wykreślenie trzech 
zdań z opisów stanu faktycznego;

2. częściowo uwzględniło dziewięć zastrzeżeń, poprzez doprecyzowanie 
opisów dwóch stwierdzonych nieprawidłowości (cztery zastrzeżenia), 
zastąpienie bądź skreślenie fragmentów opisów stanu faktycznego 
i uwag (cztery zastrzeżenia) oraz doprecyzowanie oceny ogólnej 
kontrolowanej działalności (jedno zastrzeżenie); 

3. oddaliło w całości pozostałe zastrzeżenia. 

W odniesieniu do wniosku NIK, dotyczącego podjęcia działań w celu 
zapewnienia w miniPortalu dostępu do postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych wykonawcom, użytkującym inne niż Microsoft 
Windows, powszechnie dostępne systemy operacyjne, Prezes UZP poin-
formował, że nie przewiduje się rozbudowy miniPortalu w powyższym 
zakresie, m.in. ze względu na planowane uruchomienie analogicznej funk-
cjonalności w przygotowywanej przez UZP platformie e-Zamówienia. 

W trakcie kontroli zostało przeprowadzone, poza jednostkami objętymi 
kontrolą, badanie kwestionariuszowe dotyczące realizacji procesu elek-
tronizacji zamówień publicznych. Badaniem objęto 814 jednostek repre-
zentujących podmioty kontrolowane (gminy/miasta, szpitale i uczelnie). 
Wyniki badania kwestionariuszowego zaprezentowano w załączniku 
nr 6.5 do informacji.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej

1.

Departament 
Administracji 

Publicznej

Ministerstwo Cyfryzacji

Minister
Marek Zagórski
Anna Streżyńska

(16.11.2015 r.–9.01.2018 r.)

2. Urząd Zamówień 
Publicznych

Prezes
Hubert Nowak

Małgorzata Stręciwilk
(8.02.2016 r.–13.09.2018 r.)

3.
Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych 
i Autostrad

p.o. Dyrektor
Tomasz Żuchowski

Jacek Gryga 
(10.11.2017 r.–29.08.2018 r.)

Krzysztof Kondraciuk 
(12.12.2016 r.–9.11.2017 r.)

Jacek Bojarowicz 
(4.12.2015 r.–12.12.2016 r.)

Pozostałe informacje 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej

4.

Delegatura NIK 
w Białymstoku

Urząd Miejski 
w Białymstoku

Prezydent Miasta
Tadeusz Truskolaski

5. Urząd Miejski 
w Drohiczynie

Burmistrz
Wojciech Borzym

6.

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzki 
Szpital Zespolony 

im. J. Śniadeckiego 
w Białymstoku

Dyrektor
Cezary Ireneusz Nowosielski

7
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 

w Suwałkach

Rektor
Marta Wiszniewska

Jerzy Sikorski 
(30.05.2012 r.–31.08.2016 r.)

8.

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 

i Autostrad, Oddział 
w Białymstoku

Dyrektor
Wojciech Borzuchowski
Maciej Bernard Gorysz 
(11.01.–6.04.2017 r.)
Jerzy Doroszkiewicz 

(25.06.2007 r.–10.01.2017 r.)

9.

Delegatura NIK 
w Szczecinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Prezydent Miasta
Anna Mieczkowska

Janusz Gromek 
(8.12.2014 r.–18.11.2018 r.)

10. Urząd Miejski 
w Pyrzycach 

Burmistrz
Marzena Podzińska

11.
Samodzielny Publiczny 

Wojewódzki Szpital 
Zespolony w Szczecinie

Dyrektor
Małgorzata Usielska

12. Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Rektor
Tadeusz Bohdal

13.

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 

i Autostrad,  
Oddział w Szczecinie

Dyrektor
Łukasz Lendner

Tadeusz Rajkiewicz 
(31.05.2008 r.–19.04.2017 r.)
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko kierownika 
jednostki kontrolowanej

14.

Delegatura NIK 
w Warszawie

Urząd Miasta Żyrardowa

Prezydent Miasta
Lucjan Chrzanowski
Wojciech Jasiński 

(8.12.2014 r.–21.11.2018 r.).

15.
Urząd Miejski 
w Grodzisku 
Mazowieckim

Burmistrz
Grzegorz Benedykciński

16.

Samodzielny Publiczny 
Szpital Kliniczny 

 im. prof. Adama Grucy  
Centrum Medycznego 

Kształcenia 
Podyplomowego 

w Otwocku

Dyrektor
Mieczysław Błaszczyk

17.

Wojskowa Akademia 
Techniczna  

im. Jarosława 
Dąbrowskiego

Rektor
Tadeusz Szczurek

18.

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 

i Autostrad,  
Oddział w Warszawie

Dyrektor
Jarosław Wąsowski

Marian Gołoś 
(1.01.2017 r.–16.03.2019 r.)

Tomasz Kwieciński 
(14.07.2015 r.–16.02.2016 r.)

Krzysztof Kondraciuk 
(17.02.2016.–11.12.2016 r.)

Leszek Sekulski 
(12.12.2016–31.12.2016 r.)

19.

Delegatura NIK 
we Wrocławiu

Urząd Miasta 
Dzierżoniowa

Burmistrz
Dariusz Kucharski

20. Urząd Miasta i Gminy 
Lądek-Zdrój

Burmistrz
Roman Karczmarczyk

21.
Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 
we Wrocławiu

Dyrektor
Wojciech Witkiewicz

22. Politechnika Wrocławska 
we Wrocławiu

Rektor
Cezary Madryas

Tadeusz Więckowski 
(1.09.2012 r.–31.08.2016 r.)

23.

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 

i Autostrad,  
Oddział we Wrocławiu

Dyrektor
Lidia Markowska
Ewa Bojarczak 

(18.07.2016 r.–27.04.2017 r.)
Robert Radoń 

(31.05.2008 r.–15.07.2016 r.)



ZAŁĄCZNIKI

53

Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

1. Ministerstwo 
Cyfryzacji Opisowa

Terminowo wdrożono system 
wspierający informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Realizowano  
(jako lider Partnerstwa) działania 
w ramach projektu e-Zamówienia 
– elektroniczne zamówienia 
publiczne. Podjęto działania 
informacyjno-promocyjne 
w zakresie elektronizacji procesu 
udzielania zamówień publicznych.

Nie zapewniono przewidzianej 
w dokumentacji projektu, współpracy 
z podmiotami zainteresowanymi realizacją 
platformy e-Zamówienia oraz nierzetelnie 
prowadzono dokumentację projektową.

2. Urząd Zamówień 
Publicznych Opisowa

Terminowo wdrożono  
– na zapotrzebowanie rynku  
– system wspierający informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Wywiązano się  
z roli partnera projektu 
e-Zamówienia – elektroniczne 
zamówienia publiczne. Podjęto 
szereg działań informacyjno-
-promocyjnych w zakresie 
elektronizacji procesu udzielania 
zamówień publicznych.

Zastosowano w miniPortalu do obsługi 
procesu szyfrowania i odszyfrowywania 
ofert aplikację dostosowaną do użytku 
jedynie w systemach Microsoft Windows, 
co naruszało określoną w KRI zasadę 
neutralności technologicznej i uniemożliwiało 
spełnienie przez zamawiających wymogu 
wynikającego z art. 10b PZP.

3.

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad

Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Zapewniono 
przechowywanie i archiwizowanie 
dokumentów elektronicznych 
z postępowań. Pracownicy zostali 
przygotowani  
do pracy z narzędziem.

4. Urząd Miejski 
w Białymstoku Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Nie zapewniono bezpiecznego 
i uporządkowanego przechowywania 
dokumentów elektronicznych z postępowań 
przetargowych.

5. Urząd Miejski 
w Drohiczynie Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Nie wypełniono obowiązku przechowywania 
dokumentów elektronicznych z postępowań 
przetargowych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

6.

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzki 

Szpital Zespolony  
im. J. Śniadeckiego 

w Białymstoku

Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Nie zapewniono bezpiecznego 
i uporządkowanego przechowywania 
dokumentów elektronicznych  
z postępowań przetargowych.

7.

Państwowa 
Wyższa Szkoła 

Zawodowa 
w Suwałkach

Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Nie zapewniono bezpiecznego 
i uporządkowanego przechowywania 
dokumentów elektronicznych  
z postępowań przetargowych.

8.

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad, 

Oddział 
w Białymstoku

Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem. Prawidłowo 
przechowywano i archiwizowano 
dokumenty elektroniczne.

9. Urząd Miasta 
Kołobrzeg Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem. Prawidłowo 
przechowywano i archiwizowano 
dokumenty elektroniczne.

10. Urząd Miejski 
w Pyrzycach Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem.

Nie wypełniono obowiązku przechowywania 
dokumentów elektronicznych z postępowań 
przetargowych za pośrednictwem  
systemu teleinformatycznego.

11.

Samodzielny 
Publiczny 

Wojewódzki 
Szpital Zespolony 

w Szczecinie

Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Niegospodarnie wydatkowano środki 
na zakup narzędzia informatycznego 
do obsługi postępowań, z którego  
nie korzystano.
Nie wypełniono obowiązku przechowywania 
dokumentów elektronicznych z postępowań 
przetargowych za pośrednictwem  
systemu teleinformatycznego.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

12.
Politechnika 
Koszalińska
w Koszalinie

Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Nie wypełniono obowiązku przechowywania 
dokumentów elektronicznych z postępowań 
przetargowych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.
Nieodrzucenie ofert, które nie były opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13.

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad, 

Oddział 
w Szczecinie

Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem. 
Prawidłowo przechowywano 
i archiwizowano dokumenty 
elektroniczne.

14. Urząd Miasta 
Żyrardowa Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem. Prawidłowo 
przechowywano i archiwizowano 
dokumenty elektroniczne.

15.
Urząd Miejski 
w Grodzisku 
Mazowieckim

Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem. Prawidłowo 
przechowywano i archiwizowano 
dokumenty elektroniczne.

16.

Samodzielny 
Publiczny Szpital 

Kliniczny  
im. prof. Adama 
Grucy Centrum 
Medycznego 
Kształcenia 

Podyplomowego 
w Otwocku

Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem. Prawidłowo 
przechowywano i archiwizowano 
dokumenty elektroniczne.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

17.

Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

im. Jarosława 
Dąbrowskiego

Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem. Prawidłowo 
przechowywano i archiwizowano 
dokumenty elektroniczne.

Nie zabezpieczono w umowie z dostawcą 
aplikacji wykorzystywanej w procesie 
zamówień publicznych interesu uczelni 
w zakresie przechowywania i archiwizacji 
dokumentów elektronicznych i sposobu 
postępowania ze zgromadzoną dokumentacją 
po zakończeniu umowy.

18.

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad, 

Oddział 
w Warszawie

Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem. Prawidłowo 
przechowywano i archiwizowano 
dokumenty elektroniczne.

19. Urząd Miasta 
Dzierżoniowa Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Nie zabezpieczono w umowie z dostawcą 
aplikacji wykorzystywanej w procesie 
zamówień publicznych interesów gminy 
w zakresie sankcji za nieterminowe usunięcie 
wad, obowiązku zapewnienia archiwizacji 
oraz zgodności dostarczonego narzędzia 
z wymogami prawnymi.

20.
Urząd Miasta 

i Gminy 
Lądek-Zdrój

Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Nie wypełniono obowiązku przechowywania 
dokumentów elektronicznych z postępowań 
przetargowych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.
Naruszono zasady udzielania zamówień 
poprzez otwarcie ofert w innym terminie 
niż wyznaczony, nie odrzuceniu ofert nie 
spełniających wymogów określonych 
w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

21.

Wojewódzki 
Szpital 

Specjalistyczny 
we Wrocławiu

Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani do pracy 
z narzędziem. Prawidłowo 
przechowywano i archiwizowano 
dokumenty elektroniczne.

Nie zabezpieczono w umowie z dostawcą 
aplikacji wykorzystywanej w procesie 
zamówień publicznych interesów szpitala 
w zakresie zgodności dostarczonego 
narzędzia z wymogami prawnymi.
Nie zawarto w dokumentacji przetargowej 
wymaganej informacji o wzorcu czasowym 
i przepustowości sieci.
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Lp.
Nazwa 

jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę:

prawidłowe nieprawidłowe

22.
Politechnika 
Wrocławska 

we Wrocławiu
Opisowa

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem.

Nie wypełniono obowiązku przechowywania 
dokumentów elektronicznych z postępowań 
przetargowych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.

23.

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych 
i Autostrad, 

Oddział 
we Wrocławiu

Pozytywna

Terminowo wdrożono – stosując 
we wszystkich wymaganych 
przypadkach – narzędzie 
wspierające informatyzację 
procesu udzielania zamówień 
publicznych. Pracownicy zostali 
prawidłowo przygotowani  
do pracy z narzędziem. 
Prawidłowo przechowywano 
i archiwizowano dokumenty 
elektroniczne.

*)       pozytywna/negatywna/w formie opisowej (gdy nie zostały spełnione przesłanki dla sformułowania 
oceny pozytywnej ani negatywnej)
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 
2004/18/WE76 (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach 
gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchyla-
jąca dyrektywę 2004/17/WE77 (tzw. dyrektywa sektorowa) zobowiązu-
ją państwa członkowskie do wprowadzenia obowiązkowej komunikacji 
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Przepisy tych dyrektyw winny być zaim-
plementowane do prawa polskiego do 18 kwietnia 2016 r. (art. 90 ust. 1 
dyrektywy 2014/24/UE; art. 106 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE), przy 
czym ich stosowanie mogło być odroczone do 18 października 2018 r., 
a w przypadku centralnych zakupujących do 18 kwietnia 2017 r. (art. 90 
ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, art. 106 ust. 2 dyrektywy 2014/25/UE). 
Stosowanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia mogło być 
odroczone do 18 kwietnia 2018 r. (art. 90 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, 
art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE).

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych78, znowelizowane ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw79, łącznie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. 
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania 
dokumentów elektronicznych80 (dalej: rozporządzenie w sprawie komuni-
kacji elektronicznej), implementują w sposób formalno-prawny rozwiązania 
przewidziane treścią dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. 

Na podstawie art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. do ustawy 
– Prawo zamówień publicznych został dodany rozdział 2a zatytułowany 
„Komunikacja zamawiającego z wykonawcami”.

Na mocy art. 15 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. obowiązek komunikacji 
zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamó-
wienia publicznego prowadzonych przez:
1) centralnego zamawiającego – od dnia 18 kwietnia 2017 r.;
2) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień 

o wartości równej lub przekraczającej kwoty wartości zamówień oraz kon-
kursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – od dnia 18 października 2018 r.;

76  Dz. U. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65, ze zm.
77  Dz. U. UE L 94 z 28.03.2014, s. 243, ze zm.
78  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.
79  Dz. U. poz. 1020, ze zm.
80  Dz. U. poz. 1320, ze zm.

Wprowadzenie 
komunikacji 

elektronicznej 
w postępowaniach  

o udzielenie zamówienia 
publicznego 

Ustanowienie 
obowiązku komunikacji 

elektronicznej 
w przepisach krajowych 



ZAŁĄCZNIKI

59

3) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamó-
wień o wartości mniejszej niż kwoty wartości zamówień oraz konkur-
sów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – od dnia 1 stycznia 2020 r.

Jednolity dokument zamówienia stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

Stosownie do art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. w postępo-
waniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych 
zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia 
jest równa lub przekracza kwoty wartości zamówień oraz konkursów, 
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej, wszczętych i niezakończonych przed dniem 
18 października 2018 r., a w przypadku postępowań prowadzonych przez 
centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2017 r.:

1) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie 
z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe81, 
osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną82;

2) jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;

3) w przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zama-
wiający może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania 
danych budowlanych lub podobnych narzędzi, jeżeli takie narzędzia 
są ogólnie dostępne lub zamawiający zapewnia alternatywne środki 
dostępu do takich narzędzi;

4) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, 
podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, 
w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia-
łu w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego 
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, odbywa 
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Przez środki komunikacji elektronicznej – stosownie do art. 2 pkt 17 PZP 
– należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta-
wy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z dniem 18 października 

81  Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.
82  Dz. U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.

Definicja środków 
komunikacji 
elektronicznej
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2018 r., art. 2 pkt 17 PZP został zmieniony83. Do tej daty środkiem komu-
nikacji elektronicznej był również faks. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektroniczną środkami komunikacji elek-
tronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinforma-
tyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu 
transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczegól-
ności pocztę elektroniczną. 

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświad-
czenie, o którym mowa w art. 25a PZP, w tym jednolity dokument,  
sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opa-
truje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 PZP)84. 
Dokumenty te – na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
komunikacji elektronicznej – przekazywane są za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, których użycie zapewnia co najmniej spełnienie 
wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu 
art. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. zespołu 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowa-
nia, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysy-
łanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą 
właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo teleko-
munikacyjne85, a w szczególności spełnienie wymagań odpowiadających 
minimalnym wymaganiom określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów tele-
informatycznych86 (dalej: rozporządzenie KRI) oraz dodatkowo:

 y identyfikację podmiotów przekazujących, ustalenie dokładnego czasu 
i daty przekazania tych dokumentów, oraz rozliczalność innych działań 
podejmowanych przez podmioty przekazujące;

 y ochronę przed dostępem do treści tych dokumentów przed upływem 
wyznaczonych terminów ich otwarcia;

 y wyłącznie osobom uprawnionym możliwość ustalania oraz zmiany 
terminów składania i otwarcia tych dokumentów;

 y podczas poszczególnych etapów postępowania o udzielenie zamówie-
nia lub konkursu możliwość udostępniania wyłącznie osobom upraw-
nionym całości lub części danych zawartych w tych dokumentach;

 y możliwość praktycznego zagwarantowania jednoznacznego wykrycia 
ewentualnego naruszenia lub próby naruszenia wymogów, o których 
mowa w pkt 2–4;

83  Art. 2 pkt 17 został zmieniony na mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej 
ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603).

84  W brzmieniu obowiązującym od 18 października 2018 r. Przepis ten został zmieniony przez  
art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

85  Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, ze zm.
86  Dz. U. z 2017 r. poz. 2247.
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 y możliwość usunięcia oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie i zapozna-
nie się przez użytkowników z ich treścią – w przypadku zwrócenia 
przez zamawiającego oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ich wycofania.

Zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej 
użycie środków komunikacji elektronicznej służących do przekazywania 
dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga udo-
stępnienia przez zamawiającego zainteresowanym wykonawcom infor-
macji na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 
kodowania i oznaczania czasu przekazania danych.

Zamawiający może ustalić sposób przedstawienia informacji zawartych 
w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu 
elektronicznego do oferty albo może dopuścić taką możliwość (art. 10a 
ust. 2 PZP). Stosownie do art. 10a ust. 3 PZP wymóg ten albo możli-
wość zamawiający wskazuje w: ogłoszeniu o zamówieniu; zaproszeniu 
do potwierdzenia zainteresowania; zaproszeniu do składania ofert lub 
do negocjacji w przypadku gdy zamieszczenie ogłoszenia o ustanowieniu 
systemu kwalifikowania wykonawców stanowi zaproszenie do ubiega-
nia się o zamówienie. W dokumentach tych – zgodnie z art. 10a ust. 4 
PZP – zamawiający wskazuje również niezbędne informacje dotyczące 
formatu, parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz 
technicznych warunków i specyfikacji połączenia dotyczących katalogu 
elektronicznego.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektro-
nicznej, zamawiający zobowiązany został do wskazania w ogłoszeniu 
lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w innym doku-
mencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia środki 
komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie komunikował się 
z wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyma-
ganiami technicznymi i organizacyjnymi wysyłania i odbierania doku-
mentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu. 
Stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektro-
nicznej użycie przez wykonawcę do kontaktu z zamawiającym środków 
komunikacji elektronicznej może być uzależnione od uprzedniej akceptacji 
przez wykonawcę, określonego w ogłoszeniu lub w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia albo w innym dokumencie rozpoczynającym 
postępowanie o udzielenie zamówienia, regulaminu korzystania z serwisu 
udostępnianego przez zamawiającego. 

Zgodnie z § 4 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej 
dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, są sporządzane w jednym z formatów danych 
określonych w rozporządzeniu KRI – załączniku nr 2 – Formaty danych 
oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych 
za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań 
publicznych. Dokument elektroniczny to – stosownie do art. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali-
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zujących zadania publiczne87 – stanowiący odrębną całość znaczeniową 
zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej 
i zapisany na informatycznym nośniku danych.

Co do zasady dokumenty elektroniczne składa się w formie oryginału.  
Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektro-
nicznej jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 PZP, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone 
w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić 
i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 
W przypadku przekazywania przez wykonawcę:

 y elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo 
odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 
polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP albo przez 
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem (§ 5 ust. 2  
rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej);

 y dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, 
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem 
przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicz-
nych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 
poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego 
się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę 
(§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej).

Ustawodawca przewidział wyjątki od zasady stosowania komunikacji 
elektronicznej. Na mocy art. 10c ust. 1 PZP zamawiający może odstąpić 
od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu 
ofert, jeżeli:
1) z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków 

komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub for-
matów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane 
za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji;

2) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygoto-
wania ofert, korzystają z formatów plików, których nie można obsłu-
giwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub 
ogólnie dostępnych, lub są objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione 
do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego;

3) użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby specjalistycz-
nego sprzętu, który nie jest dostępny dla zamawiającego;

4) wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, 
której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

5) jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komu-
nikacji elektronicznej;

87  Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.
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6) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie 
wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi 
lub urządzeń, które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego.

W tych przypadkach – stosownie do art. 10c ust. 2 PZP – oferty albo czę-
ści ofert sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej 
i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe. Jeżeli 
zamawiający odstępuje od komunikacji elektronicznej, to musi podać 
w protokole powody, dla których odstąpił od wymogu użycia środków 
komunikacji elektronicznej (art. 10f PZP). Protokół ten – zgodnie z art. 2 
pkt 7b PZP – będzie miał formę pisemną.

Zamawiający zobowiązany został do zapewnienia aby narzędzia i urzą-
dzenia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, oraz ich właściwości techniczne 
były: niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z pro-
duktami służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu 
i przesyłaniu danych będącymi w powszechnym użyciu oraz nie mogły 
ograniczać wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówie-
nia (art. 10b PZP). Stosownie do art. 10d PZP zamawiający może wyma-
gać użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 
dostępne, jeżeli:
1) oferuje nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp, przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, do narzędzi, urządzeń lub 
formatów plików od dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu lub 
dnia wysłania zaproszenia do potwierdzenia zainteresowania. Wówczas 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub zaproszeniu do potwierdzenia zainte-
resowania podaje się adres strony internetowej, na której są dostępne 
te narzędzia, urządzenia lub formaty plików;

2) zapewnia, że wykonawcy nieposiadający dostępu do narzędzi, urządzeń 
lub formatów plików, lub możliwości jego uzyskania, będą mogli – w ter-
minie umożliwiającym przystąpienie do postępowania o udzielenie 
zamówienia – zastosować tymczasowe narzędzia bezpłatnie udostęp-
nione w sieci, o ile brak dostępu nie wynika z przyczyn dotyczących 
wykonawcy;

3) udostępnia inny środek komunikacji elektronicznej do składania oferty.

W przypadku zamówień na roboty budowlane lub konkursów zamawiający 
może wymagać użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych 
budowlanych lub podobnych narzędzi. W takim przypadku zamawiający 
udostępnia środki dostępu do tych narzędzi zgodnie z art. 10d PZP do cza-
su, gdy takie narzędzia staną się ogólnie dostępne (art. 10e PZP).

Jednolity europejski dokument zamówienia (dalej: JEDZ) to oświad-
czenie wykonawcy. Oświadczenie to dołącza się do oferty lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Musi być ono aktualne 
na dzień składania ofert lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postę-
powaniu oraz zawierać dane wskazane przez zamawiającego w ogło-
szeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zasady sporządzania 
i przekazywania 
jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia



ZAŁĄCZNIKI

64

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie,  
że wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w poste-
powaniu, kryteria selekcji, a także że nie podlega wykluczeniu z poste-
powania (art. 25a ust. 1 PZP). Obowiązek złożenia JEDZ dotyczy tylko 
postępowań o wartości przedmiotu zamówienia równej lub przekraczającej 
kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
Standardowy formularz JEDZ został wprowadzony rozporządzeniem wyko-
nawczym Komisji UE 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym stan-
dardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia88. 

JEDZ składa się z sześciu części. Część I zawiera informacje o postępowa-
niu i zamawiającym, część II – o wykonawcy, część III dotyczy podstaw 
wykluczenia, część IV odnosi się do kryteriów kwalifikacji, część V doty-
czy ograniczenia liczby kwalifikujących się kandydatów, część VI zawiera 
oświadczenia końcowe.

Zgodnie z art. 25a ust. 7 PZP wykonawca może wykorzystać w jednolitym 
dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym doku-
mencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonaw-
ców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz 
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 PZP). 

W sytuacji gdy wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych 
podmiotów, ale tylko w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa 
lub przekracza kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 PZP (art. 25a ust. 3 pkt 1 PZP). W sytuacji, gdy wartość 
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach, wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, wykonawca zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu (art. 25a ust. 3 pkt 2).

Zamawiający może żądać aby wykonawca, który zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępo-
waniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, w sytu-
acji gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP (art. 25a ust. 5 
pkt 1 PZP). W przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, 
wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu 
(art. 25a ust. 5 pkt 2 PZP).

88  Dz. U. UE L 3 z 6 .01.2016, s. 16.
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W sytuacji gdy wartość jest równa lub przekracza kwoty określone 
w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zamawiają-
cy przed udzieleniem zamówienia, wzywa wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  
10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumen-
tów potwierdzających informacje zawarte w JEDZ (art. 26 ust. 1 PZP). 
Dodatkowo, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego prze-
biegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każ-
dym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich 
lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub 
kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, 
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f PZP).

Na mocy § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektronicznej 
zamawiający został zobowiązany do: sporządzania, przechowywania, 
przekazywania, udostępniania oraz usuwania dokumentów elektronicz-
nych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, przy czym system 
teleinformatyczny musi łącznie spełniać wymagania odpowiadające łącz-
nie wymaganiom określonym w:

 y rozporządzeniu KRI,
 y rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowa-
nia z dokumentami elektronicznymi89 (dalej: rozporządzenie s.p.d.e.).

Na podstawie § 15 rozporządzenia KRI systemy teleinformatyczne uży-
wane przez podmioty realizujące zadania publiczne projektuje się, wdraża 
oraz eksploatuje z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności, 
używalności, wydajności, przenoszalności i pielęgnowalności, przy zasto-
sowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i meto-
dyk. Zarządzanie usługami realizowanymi przez systemy teleinformatyczne 
ma na celu dostarczanie tych usług na deklarowanym poziomie dostępności 
i odbywa się w oparciu o udokumentowane procedury. Wymagania te uzna-
je się za spełnione, jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, moni-
torowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą 
podmiotu realizującego zadanie publiczne odbywają się z uwzględnieniem 
Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2.

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia s.p.d.e. dokumenty elektroniczne 
świadczące o wykonywaniu działalności podmiotów, powstające w nich 
lub napływające do nich, jeżeli odzwierciedlają przebieg załatwiania 
i rozstrzygania spraw, podlegają ewidencjonowaniu w systemie telein-
formatycznym. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia s.p.d.e. wraz z doku-
mentami ewidencjonowanymi przechowuje się ich metadane, o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów  

89  Dz. U. Nr 206, poz. 1518.
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dokumentów 
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struktury dokumentów elektronicznych90 (dalej: rozporządzenie e.s.d.e.).  
Jak stanowi § 6 rozporządzenia s.p.d.e. postępowanie z dokumentami 
ewidencjonowanymi i metadanymi prowadzi się przy użyciu systemu 
teleinformatycznego, który:
1) zapewnia integralność treści dokumentów i metadanych polegającą 

na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian 
wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;

2) zabezpiecza przed wprowadzaniem zmian w dokumentach spraw zała-
twionych;

3) zabezpiecza przed usunięciem dokumentów z systemu, z wyjątkiem 
udokumentowanych czynności dokonywanych w ramach ustalonych 
procedur usuwania dokumentów:
a) dla których upłynął okres przechowywania ustalony w wykazie akt,
b) mylnie zapisanych,
c) mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania 

systemu,
d) których usunięcie wymagane jest na podstawie przepisu prawa, 

prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji organu admi-
nistracji;

4) zapewnia stały i skuteczny dostęp do dokumentów oraz ich wyszuki-
wanie;

5) umożliwia odczytanie metadanych dla każdego dokumentu;
6) identyfikuje użytkowników i dokumentuje dokonywane przez nich 

zmiany w dokumentach i metadanych;
7)  zapewnia kontrolę dostępu poszczególnych użytkowników do doku-

mentów i metadanych;
8) umożliwia odczytanie bez zniekształceń treści dokumentów wytworzo-

nych przez podmiot, w którym działa system;
9) zachowuje dokumenty i metadane w strukturze określonej w rozporzą-

dzeniu e.s.d.e., łącznie z możliwością prezentacji tej struktury;
10)  zapewnia odtworzenie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw;
11)  wspomaga czynności związane z klasyfikowaniem i kwalifikowaniem 

oraz grupowaniem dokumentów w akta spraw na podstawie wykazu akt;
12)  wspomaga i dokumentuje proces brakowania dokumentów stanowiących 

dokumentację niearchiwalną, w tym:
a) wyodrębnia automatycznie dokumenty przeznaczone do brakowania,
b) przygotowuje automatycznie spis dokumentacji niearchiwalnej, 

13)  wspomaga czynności związane z przygotowaniem dokumentów sta-
nowiących materiały archiwalne i ich metadanych do przekazania 
do archiwum państwowego, w tym:
a) wyodrębnia automatycznie dokumenty przeznaczone do przekazania,
b) przygotowuje automatycznie spis zdawczo-odbiorczy w postaci 

dokumentu elektronicznego,
c) eksportuje dokumenty i ich metadane,
d)  oznacza dokumenty przekazane do archiwum państwowego w sposób 

umożliwiający ich odróżnienie od dokumentów nieprzekazanych;

90  Dz. U. Nr 206, poz. 1517.
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14)  umożliwia przesyłanie dokumentów do innych systemów teleinforma-
tycznych, w szczególności przez:
a) eksport dokumentów i ich metadanych lub wskazań na te metadane 

oraz danych dokumentujących dokonane zmiany, o których mowa 
w pkt 6, z zachowaniem powiązań pomiędzy tymi dokumentami 
i metadanymi,

b) zapisywanie wyeksportowanych metadanych w formacie XML.

Stosownie do § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie komunikacji elektro-
nicznej dokumenty elektroniczne mogą być przekazywane i udostępniane 
przez zamawiającego również przy użyciu poczty elektronicznej.

W art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej 
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE91 (dalej: roz-
porządzenie eIDAS) został zdefiniowany kwalifikowany podpis elek-
troniczny jako zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany 
za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicz-
nego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicz-
nego. Z kolei zaawansowany podpis elektroniczny, to podpis, który spełnia 
wymogi określone w art. 26 rozporządzenia eIDAS (art. 3 pkt 11 rozpo-
rządzenia eIDAS) tj.:

 y jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu,
 y umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego,
 y jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elek-

tronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod 
wyłączną swoją kontrolą,

 y jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza 
zmiana danych jest rozpoznawalna.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia eIDAS, kwalifikowany podpis elek-
troniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.
W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej92 w rozdziałach 2 i 3 określono strukturę krajowej infra-
struktury zaufania i zasady działania kwalifikowanych dostawców usług 
zaufania. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy podpis elektroniczny lub pie-
częć elektroniczna weryfikowane za pomocą certyfikatu wywołują skutki 
prawne, jeżeli zostały złożone w okresie ważności tego certyfikatu. Zgod-
nie z art. 40 ust. 1–2 powołanej ustawy, kto składa kwalifikowany podpis 
elektroniczny lub zaawansowany podpis elektroniczny z wykorzystaniem 
danych do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych 
do innej osoby albo kwalifikowaną pieczęć elektroniczną lub zaawansowa-
ną pieczęć elektroniczną nie będąc do tego uprawnionym, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

91  Dz. U. UE L 257 z 28.08.2014, s. 73.
92  Dz. U z 2019 r. poz. 162, ze zm.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia  
26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrek-
tywę 2004/18/WE (Dz. U. UE L 94 z 28.03.2014, s. 65, ze zm.) .

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia  
26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty 
działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz. U. UE L 
94 z 28.03.2014, s. 243, ze zm.).

3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2016/7 z dnia 5 stycznia 
2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego  
europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE L 3 z 6.01.2016, s. 16).

4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku we-
wnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 257 
z 28.08.2014, s. 73).

5. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 
2015 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowa-
nych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci elektro-
nicznych, które mają być uznane przez podmioty sektora publicznego, 
zgodnie z art. 27 ust. 5 i art. 37 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicz-
nej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na ryn-
ku wewnętrznym (Dz. U. UE L 235 z 9.09.2015, s. 37).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

7. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień 
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, ze zm.).

8. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.). 

10.  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.). 

11. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. 
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i prze-
chowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320, ze zm.).

12.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie  
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępo-
wania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518).

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności 

i Nowoczesnych Technologii
9. Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej  

i Innowacyjności
10. Minister Cyfryzacji
11. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
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6.5. Wyniki badania kwestionariuszowego
W celu pozyskania informacji dotyczących realizacji obowiązku komu-
nikacji elektronicznej w procedurze udzielania zamówień publicznych 
Departament Administracji Publicznej NIK skierował zapytanie do wybra-
nych respondentów reprezentujących podmioty kontrolowane w ramach 
niniejszej kontroli, tj. do urzędów gmin i miast, szpitali oraz uczelni. 
Badaniem kwestionariuszowym objęto wyłącznie podmioty, które nie 
były kontrolowane w ramach kontroli P/19/003 Informatyzacja procesu 
zamówień publicznych.

Wsparcie informatyczne oraz analiza danych wynikowych badania były 
realizowane przez Zespół Wsparcia Informatycznego i Analitycznego 
Kontroli w Departamencie Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego NIK. 
Badanie było prowadzone w dniach 25 lipca – 13 sierpnia 2019 r. 

W ramach badania do 814 podmiotów (491 urzędów gmin/miast, 195 szpi-
tali i 128 uczelni) zostało skierowane zapytanie w formie kwestionariusza 
elektronicznego. Każdemu podmiotowi zagwarantowano indywidualny 
dostęp do kwestionariusza, który mógł zostać wypełniony tylko w trybie 
on-line.

Do zakończenia badania na pytania zawarte w kwestionariuszu odpo-
wiedziało łącznie 655 podmiotów (80,5% objętych badaniem), z tego 384 
urzędy gmin/miast (78,2% objętych badaniem), 165 szpitali (84,6% obję-
tych badaniem), 106 uczelni (82,8% objętych badaniem). 

W kolejnych zestawieniach zaprezentowane zostały szczegółowe wyniki 
badania.
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Tabela nr 1 
Zwrotność w ramach badania kwestionariuszowego

województwo
liczba wysłanych zapytań liczba odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

województwo liczba wysłanych zapytań liczba odpowiedzi
Ogółem 491 195 128 814 384 165 106 655

dolnośląskie 45 16 12 73 30 11 11 52

kujawsko-pomorskie 22 12 5 39 20 11 5 36

lubelskie 20 13 9 42 16 13 7 36

lubuskie 16 5 2 23 14 4 1 19

łódzkie 24 13 7 44 21 12 6 39

małopolskie 46 18 14 78 37 15 12 64

mazowieckie 61 24 19 104 42 22 13 77

opolskie 13 5 4 22 9 4 3 16

podkarpackie 30 10 7 47 21 5 7 33

podlaskie 13 5 4 22 11 5 4 20

pomorskie 41 8 9 58 34 6 7 47

śląskie 51 29 11 91 48 25 11 84

świętokrzyskie 15 9 2 26 14 7 2 23

warmińsko-mazurskie 22 5 3 30 13 5 2 20

wielkopolskie 51 15 13 79 42 13 9 64

zachodniopomorskie 21 8 7 36 12 7 6 25

Źródło: opracowanie własne NIK.

Infografika nr 9 
Odsetek jednostek, które udzieliły odpowiedzi na zapytanie w poszczególnych województwach

gminy

uczelnie 65–75 %
75–85 %
85–95 %

Procent odpowiedzi

szpitale

100%

0%

Źródło: opracowanie własne NIK.
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Kwestionariusz dotyczący informatyzacji zamówień publicznych

1.  Czy w okresie od 18 października 2018 r. w Państwa jednostce zostały wszczęte postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub większej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 384 165 106 655 100,0 100,0 100,0 100,0

tak 249 148 64 461 64,8 89,7 60,4 70,4

nie 135 17 42 194 35,2 10,3 39,6 29,6

Liczba rozpoczętych postępowań

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

do 5 
postępowań 
(włącznie)

201 52 27 280 80,7 35,1 42,2 60,7

od 5 do 10 
postępowań 28 29 8 65 11,2 19,6 12,5 14,1

od 10 do 50 
postępowań 17 56 27 100 6,8 37,8 42,2 21,7

powyżej 50 
postępowań 3 11 2 16 1,2 7,4 3,1 3,5

Zamówienia publiczne o wartości powyżej tzw. progów unijnych, dla których zamawiający 
po 18 października 2018 r. musi zastosować komunikację elektroniczną z wykonawcami, wystąpiły 
u ponad 70% podmiotów biorących udział w badaniu kwestionariuszowym, najczęściej (prawie 90%) 
w szpitalach. Szpitale przodują także w liczbie takich postępowań, nierzadko przekraczających 50 
na jeden szpital. Także w prawie połowie uczelni wystąpiło 10 lub więcej takich postępowań.

2.  Które rodzaje zamówień publicznych w Państwa jednostce objęte zostały elektronizacją procesu 
udzielania zamówień publicznych? (podmioty, które wszczęły postępowania o udzielenie zamó-
wień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne)

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

Wyłącznie 
postępowania 
o wartości równej 
lub większej 
od kwot określonych 
w przepisach 
wydanych 
na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy PZP

241 141 61 443 96,8 95,3 95,3 96,1

wszystkie 
postępowania 8 7 3 18 3,2 4,7 4,7 3,9
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Pomimo że obowiązek elektronizacji zamówień publicznych dotyczy wyłącznie tych o większej 
wartości (powyżej tzw. progów unijnych), część jednostek uczestniczących w badaniu kwestio-
nariuszowym zdecydowało o zastosowaniu elektronicznej formy komunikacji z wykonawcami 
w odniesieniu do wszystkich zamówień, do których stosuje się PZP. Decyzje takie, niewątpliwie 
korzystnie wpływające na sprawność postępowań i wychodzące naprzeciw niedalekiej przyszłości, 
kiedy obowiązek elektronizacji obejmie wszystkie zamówienia, podejmowano jednak sporadycznie.

3. Jakie narzędzie informatyczne wspierające elektronizację procesu udzielania zamówień 
publicznych jest aktualnie używane w Państwa jednostce?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

miniPortal  
Urzędu Zamówień 
Publicznych

157 60 27 244 63,1 40,5 42,2 52,9

zakupiony  
gotowy system 92 87 37 216 37,0 58,8 57,8 46,9

system opracowany 
na zlecenie jednostki 0 1 0 1 0,0 0,7 0,0 0,2

Gotowe systemy informatyczne wspierające elektronizację procesu zamówień publicznych:

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 92 87 37 216 100,0 100,0 100,0 100,0

platforma zakupowa 
OpenNexus 45 30 13 88 48,9 34,5 35,1 40,7

Marketplanet 19 22 12 53 20,7 25,3 32,4 24,5

Logintrade  
– pzp24.pl 16 7 1 24 17,4 8,1 2,7 11,1

SmartPZP 6 12 4 22 6,5 13,8 10,8 10,2

ProPublico 5 9 4 18 5,4 10,3 10,8 8,3

inne 1 7 3 11 1,1 8,1 8,1 5,1

Ponad połowa (52,9%) zamawiających (z tych, którzy zdecydowali się odpowiedzieć na kwestio-
nariusz NIK) wykorzystuje do elektronicznej komunikacji z wykonawcami opracowany przez UZP 
darmowy program miniPortal. Narzędzie to zyskało największą popularność w gminach. MiniPor-
tal użytkuje prawie dwie trzecie z nich. Odwrotna sytuacja występuje w szpitalach i uczelniach, 
gdzie częściej korzysta się z narzędzi komercyjnych (przodują platformy zakupowe OpenNexus 
i Marketplanet). Wytłumaczeniem może być fakt, że zamówienia w tych jednostkach (zwłaszcza 
w szpitalach) mają bardziej złożony charakter, co wymaga zastosowania do komunikacji bardziej 
zaawansowanych niż miniPortal narzędzi.
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Infografika nr 10 
Wykorzystywane narzędzia do komunikacji elektronicznej w jednostkach objętych badaniem kwestionariuszowym

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych

i n f o g r a � k a  n r  1

i n f o g r a � k a  n r  2 a

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Urząd Miasta Żyrardowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Dzierżoniowa

woj. dolnośląskie

woj. mazowieckie

woj. zachodniopomorskie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. F. Szczepanika w Suwałkach

Urząd Miejski w Białymstoku

Urząd Miejski w Drohiczynie

woj. podlaskie
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Publicznych
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gminy/miasta uczelnie

2019

2017 31 miesięcy

49% – postępowania
zakończone (147)

35% – postępowania
w trakcie realizacji  (105)

16% – postępowania
unieważnione (50)

36 miesięcy

szpitale
Ministerstwo

Cyfryzacji

GDDKiA 
(centrala i 4 oddziały

regionalne)

1 1 2 5 1

suma – 10

Projekt e-Zamówienia czas realizacji  (mies.)

Projekt e-Zamówienia

16 110
tys. zł

34 607,3
tys. zł

Postępowania 
wszczęte 

po 18.10.2018 r. 
wg stanu realizacji
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*w przypadku UZP w kategorii wydatków na szkolenia uwzględniono wydatki 
na opracowanie materiałów szkoleniowych dla użytkowników miniPortalu
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brak możliwości lub trudność
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problemy w obsłudze postępowań wielozadaniowych
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i n f o g r a � k a  n r  1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Żyrardowa

Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

 

Źródło: opracowanie własne NIK.

4. Proszę podać datę rozpoczęcia użytkowania aktualnie używanego narzędzia (systemu) 
lub jego części (dotyczącej obsługi elektronicznej procesu udzielania zamówień publicznych 
w Państwa jednostce)?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

I półrocze 2018 14 10 7 31 5,6 6,8 10,9 6,7

II półrocze 2018 89 84 31 204 35,7 56,8 48,4 44,3

I półrocze 2019 121 51 22 194 48,6 34,5 34,4 42,1

II półrocze 2019 25 3 4 32 10,0 2,0 6,3 6,9

5. Jakie były szacunkowe łączne koszty przygotowania i/lub wdrożenia aktualnie używanego 
narzędzia (systemu) w Państwa jednostce w podziale na:

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

koszty związane z zakupem niezbędnych licencji, programów, dostosowaniem własnych 
systemów/sprzętu teleinformatycznego, zakupem podpisów elektronicznych

Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

bezkosztowo 148 52 24 224 59,4 35,1 37,5 48,6

do 5 tys. zł 44 29 11 84 17,7 19,6 17,2 18,2

do 10 tys. zł 28 18 12 58 11,2 12,2 18,8 12,6

powyżej 10 tys. zł 29 49 17 95 11,7 33,1 26,6 20,6

w tym miniPortal 
Urzędu Zamówień 
Publicznych

157 60 27 244 100,0 100,0 100,0 100,0

bezkosztowo 145 44 24 213 92,4 73,3 88,9 87,3

do 5 tys. zł 9 11 3 23 5,7 18,3 11,1 9,4

do 10 tys. zł 2 2 0 4 1,3 3,3 0,0 1,6

powyżej 10 tys. zł 1 3 0 4 0,6 5,0 0,0 1,6
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warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

w tym zakupiony 
gotowy system 92 87 37 216 100,0 100,0 100,0 100,0

bezkosztowo 3 7 0 10 3,3 8,1 0,0 4,6

do 5 tys. zł 35 18 8 61 38,0 20,7 21,6 28,2

do 10 tys. zł 26 16 12 54 28,3 18,4 32,4 25,0

powyżej 10 tys. zł 28 46 17 91 30,4 52,9 46,0 42,1

koszty przeszkolenia, zatrudnienia pracowników bezpośrednio realizujących zadania 
związane z elektronizacją procesu zamówień publicznych
Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

bezkosztowo 165 95 39 299 66,3 64,2 60,9 64,9

do 2 tys. zł 57 33 16 106 22,9 22,3 25,0 23,0

do 5 tys. zł 21 15 6 42 8,4 10,1 9,4 9,1

powyżej 5 tys. zł 6 5 3 14 2,4 3,4 4,7 3,0

w tym miniPortal 
Urzędu 
Zamówień 
Publicznych

157 60 27 244 100,0 100,0 100,0 100,0

bezkosztowo 111 40 18 169 70,7 66,7 66,7 69,3

do 2 tys. zł 34 10 4 48 21,7 16,7 14,8 19,7

do 5 tys. zł 9 7 3 19 5,7 11,7 11,1 7,8

powyżej 5 tys. zł 3 3 2 8 1,9 5,0 7,4 3,3

w tym zakupiony 
gotowy system 92 87 37 216 100,0 100,0 100,0 100,0

bezkosztowo 54 54 21 129 58,7 62,1 56,8 59,7

do 2 tys. zł 23 23 12 58 25,0 26,4 32,4 26,9

do 5 tys. zł 12 8 3 23 13,0 9,2 8,1 10,7

powyżej 5 tys. zł 3 2 1 6 3,3 2,3 2,7 2,8

Oprzyrządowanie obowiązkowej elektronizacji zamówień publicznych nie wygenerowało u zama-
wiających znaczących kosztów. Koszty zakupu i wdrożenia komercyjnych narzędzi do komunikacji 
zamawiający-wykonawca z reguły nie przekraczały 10 tys. zł. Przeszkolenie pracowników w korzy-
staniu z takich narzędzi (a także z miniPortalu dostarczanego za darmo) w większości przypadków 
nie generowało dodatkowych kosztów (lub były one bardzo niewielkie).
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Infografika nr 11 
Liczba jednostek objętych badaniem kwestionariuszowym w zależności od wysokości szacunkowych kosztów,  
związanych z zakupem narzędzi do komunikacji elektronicznej 

KAP -Informatyzacja procesu zamówień publicznych

i n f o g r a � k a  n r  1

i n f o g r a � k a  n r  2 a

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Urząd Miasta Żyrardowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie

Politechnika Koszalińska w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Dzierżoniowa

woj. dolnośląskie

woj. mazowieckie

woj. zachodniopomorskie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. F. Szczepanika w Suwałkach

Urząd Miejski w Białymstoku

Urząd Miejski w Drohiczynie

woj. podlaskie

gminy/miasta uczelnie szpitale
Urząd Zamówień

Publicznych
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gminy/miasta uczelnie

2019

2017 31 miesięcy

49% – postępowania
zakończone (147)

35% – postępowania
w trakcie realizacji  (105)

16% – postępowania
unieważnione (50)

36 miesięcy

szpitale
Ministerstwo

Cyfryzacji

GDDKiA 
(centrala i 4 oddziały

regionalne)

1 1 2 5 1

suma – 10

Projekt e-Zamówienia czas realizacji  (mies.)

Projekt e-Zamówienia

16 110
tys. zł

34 607,3
tys. zł

Postępowania 
wszczęte 

po 18.10.2018 r. 
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*w przypadku UZP w kategorii wydatków na szkolenia uwzględniono wydatki 
na opracowanie materiałów szkoleniowych dla użytkowników miniPortalu
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problemy w obsłudze postępowań wielozadaniowych
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i n f o g r a � k a  n r  1

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska we Wrocławiu

Urząd Miasta Dzierżoniowa

Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój

Urząd Miasta Żyrardowa

Urząd Miejski w Grodzisku
Mazowieckim

Urząd Zamówień Publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, centrala w Warszawie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Warszawie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. A.Grucy Centrum Medycznego
Kształcenia Podyplomowego

Ministerstwo Cyfryzacji

Wojskowa Akademia Techniczna
im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Politechnika Koszalińska
w Koszalinie

Urząd Miasta Kołobrzeg

Urząd Miejski
w Pyrzycach

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział
w Szczecinie

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Szczecinie

Urząd Miejski
w Drohiczynie

Generalna Dyrekcja Dróg
 Krajowych i Autostrad,
Oddział w Białymstoku

Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Zespolony

w Białymstoku

Urząd Miejski w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. prof.
F. Szczepanika w Suwałkach

 

Źródło: opracowanie własne NIK.

6. Proszę podać uzasadnienie wyboru aktualnie używanego przez Państwa narzędzia  
(systemu) wspierającego elektronizację procesu udzielania zamówień publicznych?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem – Liczba 
odpowiadających 249 148 64 461  –  –  –  – 

szeroki zakres 
oferowanych 
funkcjonalności

65 55 27 147 26,1 37,2 42,2 31,9

możliwość 
dostosowania 
systemu do potrzeb 
Państwa jednostki

56 40 15 111 22,5 27,0 23,4 24,1

łatwość, 
intuicyjność obsługi 124 64 30 218 49,8 43,2 46,9 47,3

przystępna cena 54 55 18 127 21,7 37,2 28,1 27,6

darmowe 
udostępnienie 
narzędzia (systemu)

151 64 31 246 60,6 43,2 48,4 53,4

konieczność 
obsługi dużej 
liczby postępowań 
o zamówienie 
publiczne

7 31 8 46 2,8 21,0 12,5 10,0

inne 26 13 13 52 10,4 8,8 20,3 11,3

w tym miniPortal 
Urzędu Zamówień 
Publicznych

157 60 27 244  –  –  –  – 

szeroki zakres 
oferowanych 
funkcjonalności

5 3 1 9 3,2 5,0 3,7 3,7
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warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

możliwość 
dostosowania 
systemu do potrzeb 
Państwa jednostki

16 6 0 22 10,2 10,0 0,0 9,0

łatwość, 
intuicyjność obsługi 54 16 8 78 34,4 26,7 29,6 32,0

przystępna cena 4 0 0 4 2,6 0,0 0,0 1,6

darmowe 
udostępnienie 
narzędzia (systemu)

150 59 27 236 95,5 98,3 100,0 96,7

konieczność 
obsługi dużej 
liczby postępowań 
o zamówienie 
publiczne

1 2 0 3 0,6 3,3 0,0 1,2

inne 12 2 4 18 7,6 3,3 14,8 7,4

w tym zakupiony 
gotowy system 92 87 37 216  –  –  –  – 

szeroki zakres 
oferowanych 
funkcjonalności

60 52 26 138 65,2 59,8 70,3 63,9

możliwość 
dostosowania 
systemu do potrzeb 
Państwa jednostki

40 34 15 89 43,5 39,1 40,5 41,2

łatwość, 
intuicyjność obsługi 70 48 22 140 76,1 55,2 59,5 64,8

przystępna cena 50 55 18 123 54,4 63,2 48,7 56,9

darmowe 
udostępnienie 
narzędzia (systemu)

1 5 4 10 1,1 5,8 10,8 4,6

konieczność 
obsługi dużej 
liczby postępowań 
o zamówienie 
publiczne

6 29 8 43 6,5 33,3 21,6 19,9

inne 14 10 9 33 15,2 11,5 24,3 15,3

Jednostki uczestniczące w badaniu kwestionariuszowym, wybierając narzędzie do elektronicznej 
komunikacji z wykonawcami najczęściej kierowały się względami ekonomicznymi oraz kryterium 
łatwości obsługi danego narzędzia. Konieczność wyboru odpłatnego narzędzia komercyjnego 
determinowana była funkcjonalnością (z reguły dużo większa niż w miniPortalu) i specyficznymi 
potrzebami jednostki. Natomiast decydujący wpływ na wybór miniPortalu miało jego darmowe 
udostępnienie. 
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Infografika nr 12 
Uzasadnienie wyboru aktualnie wykorzystywanego narzędzia do komunikacji elektronicznej w jednostkach objętych 
badaniem kwestionariuszowym

Źródło: opracowanie własne NIK.

7. Czy od czasu wdrożenia narzędzia (systemu) wystąpiły problemy związane z jego  
użytkowaniem?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

tak 36 57 22 115 14,5 38,5 34,4 25,0

nie 213 91 42 346 85,5 61,5 65,6 75,1

w tym miniPortal 
Urzędu Zamówień 
Publicznych

157 60 27 244 100,0 100,0 100,0 100,0

tak 25 28 14 67 15,9 46,7 51,9 27,5

nie 132 32 13 177 84,1 53,3 48,2 72,5

w tym zakupiony 
gotowy system 92 87 37 216 100,0 100,0 100,0 100,0

tak 11 29 8 48 12,0 33,3 21,6 22,2

nie 81 58 29 168 88,0 66,7 78,4 77,8

Czego dotyczyły problemy związane z użytkowaniem wdrożonego narzędzia (systemu)?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Liczba 
odpowiadających 36 57 22 115  –  –  –  – 

niedostępność lub 
niepełna dostępność 
narzędzia (systemu)

13 18 4 35 36,1 31,6 18,2 30,4
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warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

brak możliwości 
lub trudność 
w odszyfrowaniu 
złożonej oferty

20 32 13 65 55,6 56,1 59,1 56,5

brak możliwości 
lub trudność 
w zweryfikowaniu 
poprawności 
podpisu 
elektronicznego 
w złożonej ofercie

7 13 9 29 19,4 22,8 40,9 25,2

brak możliwości 
lub trudność 
zarchiwizowania 
dokumentacji 
elektronicznej 
zamówienia

6 10 4 20 16,7 17,5 18,2 17,4

inne 13 25 9 47 36,1 43,9 40,9 40,9

w tym miniPortal 
Urzędu Zamówień 
Publicznych

25 28 14 67  –  –  –  – 

niedostępność lub 
niepełna dostępność 
narzędzia (systemu)

7 7 4 18 28,0 25,0 28,6 26,9

brak możliwości 
lub trudność 
w odszyfrowaniu 
złożonej oferty

16 21 9 46 64,0 75,0 64,3 68,7

brak możliwości 
lub trudność 
w zweryfikowaniu 
poprawności 
podpisu 
elektronicznego 
w złożonej ofercie

6 8 6 20 24,0 28,6 42,9 29,9

brak możliwości 
lub trudność 
zarchiwizowania 
dokumentacji 
elektronicznej 
zamówienia

6 8 3 17 24,0 28,6 21,4 25,4

inne 9 9 4 22 36,0 32,1 28,6 32,8

w tym zakupiony 
gotowy system 11 29 8 48  –  –  –  – 
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warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

niedostępność lub 
niepełna dostępność 
narzędzia (systemu)

6 11 0 17 54,6 37,9 0,0 35,4

brak możliwości 
lub trudność 
w odszyfrowaniu 
złożonej oferty

4 11 4 19 36,4 37,9 50,0 39,6

brak możliwości 
lub trudność 
w zweryfikowaniu 
poprawności 
podpisu 
elektronicznego 
w złożonej ofercie

1 5 3 9 9,1 17,2 37,5 18,8

brak możliwości 
lub trudność 
zarchiwizowania 
dokumentacji 
elektronicznej 
zamówienia

0 2 1 3 0,0 6,9 12,5 6,3

inne 4 16 5 25 36,4 55,2 62,5 52,1

Zdecydowanie najwięcej problemów z użytkowaniem narzędzi do komunikacji elektronicznej miały 
szpitale i uczelnie, przy czym większe problemy były z miniPortalem. Problemy dotyczyły w szcze-
gólności odszyfrowywania ofert, a polegały na braku możliwości lub trudnościach w zrealizowaniu 
tej czynności. Często zgłaszano także niedostępność lub niepełną dostępność narzędzia. Z punktu 
widzenia powodzenia w przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, problemy takie 
mają znaczenie kluczowe. W przypadku miniPortalu stosunkowo często wskazywano także brak 
możliwości lub trudność w archiwizowaniu dokumentacji elektronicznej zamówienia.

8. Jak oceniacie Państwo poziom świadczonych przez dostawcę użytkowanego narzędzia 
(systemu) usług wsparcia w zakresie rozwiązywania zgłaszanych problemów lub błędów 
dotyczących jego działania?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

zadowalający 239 139 56 434 96,0 93,9 87,5 94,1

niezadowalający 10 9 8 27 4,0 6,1 12,5 5,9

w tym miniPortal 
Urzędu Zamówień 
Publicznych

157 60 27 244 100,0 100,0 100,0 100,0

zadowalający 148 53 20 221 94,3 88,3 74,1 90,6

niezadowalający 9 7 7 23 5,7 11,7 25,9 9,4

w tym zakupiony 
gotowy system 92 87 37 216 100,0 100,0 100,0 100,0

zadowalający 91 85 36 212 98,9 97,7 97,3 98,2

niezadowalający 1 2 1 4 1,1 2,3 2,7 1,9
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Wobec problemów z użytkowaniem narzędzi do komunikacji elektronicznej zamawiający w zdecy-
dowanej większości przypadków mogli liczyć na wsparcie ze strony dostawcy narzędzia. Wsparcie 
takie pozytywnie oceniało ponad 94% zamawiających biorących udział w badaniu kwestionariu-
szowym (najczęściej gminy, nieco rzadziej uczelnie). Najwięcej ocen negatywnych dotyczyło usług 
wsparcia ze strony dostawcy miniPortalu – w przypadku uczelni aż jedna czwarta nie była zado-
wolona z poziomu takich usług. 

9. Czy organizowaliście Państwo lub uczestniczyliście w działaniach informacyjno- 
-szkoleniowych w zakresie obsługi użytkowanego narzędzia (systemu)?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 249 148 64 461 100,0 100,0 100,0 100,0

tak 206 128 61 395 82,7 86,5 95,3 85,7

nie 43 20 3 66 17,3 13,5 4,7 14,3

w tym miniPortal 
Urzędu Zamówień 
Publicznych

157 60 27 244 100,0 100,0 100,0 100,0

tak 120 46 24 190 76,4 76,7 88,9 77,9

nie 37 14 3 54 23,6 23,3 11,1 22,1

w tym zakupiony 
gotowy system 92 87 37 216 100,0 100,0 100,0 100,0

tak 86 81 37 204 93,5 93,1 100,0 94,4

nie 6 6 0 12 6,5 6,9 0,0 5,6

Jakiego typu były to działania?

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Liczba 
odpowiadających 206 128 61 395  –  –  –  – 

szkolenie 
zapewnione przez 
producenta systemu

93 76 37 206 45,2 59,4 60,7 52,2

szkolenie 
zorganizowane 
we własnym 
zakresie, 
prowadzone 
przez własnych 
pracowników

19 23 14 56 9,2 18,0 23,0 14,2

szkolenie 
zorganizowane 
we własnym 
zakresie, 
prowadzone 
przez wykonawcę 
zewnętrznego

22 14 6 42 10,7 10,9 9,8 10,6

udział w seminarium 19 8 7 34 9,2 6,3 11,5 8,6
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warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

udział w konferencji 25 10 13 48 12,1 7,8 21,3 12,2

udział w szkoleniu 
e-learning 66 46 16 128 32,0 35,9 26,2 32,4

inne 41 22 9 72 19,9 17,2 14,8 18,2

w tym miniPortal 
Urzędu Zamówień 
Publicznych

120 46 24 190  –  –  –  – 

szkolenie 
zapewnione przez 
producenta systemu

19 4 2 25 15,8 8,7 8,3 13,2

szkolenie 
zorganizowane 
we własnym 
zakresie, 
prowadzone 
przez własnych 
pracowników

14 15 9 38 11,7 32,6 37,5 20,0

szkolenie 
zorganizowane 
we własnym 
zakresie, 
prowadzone 
przez wykonawcę 
zewnętrznego

17 11 5 33 14,2 23,9 20,8 17,4

udział w seminarium 13 3 5 21 10,8 6,5 20,8 11,1

udział w konferencji 19 5 7 31 15,8 10,9 29,2 16,3

udział w szkoleniu 
e-learning 35 12 7 54 29,2 26,1 29,2 28,4

inne 35 17 8 60 29,2 37,0 33,3 31,6

w tym zakupiony 
gotowy system 86 81 37 204  –  –  –  – 

szkolenie 
zapewnione przez 
producenta systemu

74 71 35 180 86,1 154,4 145,8 94,7

szkolenie 
zorganizowane 
we własnym 
zakresie, 
prowadzone 
przez własnych 
pracowników

5 7 5 17 4,2 15,2 20,8 9,0

szkolenie 
zorganizowane 
we własnym 
zakresie, 
prowadzone 
przez wykonawcę 
zewnętrznego

5 3 1 9 4,2 6,5 4,2 4,7

udział w seminarium 6 5 2 13 5,0 10,9 8,3 6,8



ZAŁĄCZNIKI

83

warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

udział w konferencji 6 5 6 17 5,0 10,9 25,0 9,0

udział w szkoleniu 
e-learning 31 34 9 74 25,8 73,9 37,5 39,0

inne 6 5 1 12 5,0 10,9 4,2 6,3

Zdecydowana większość zamawiających uczestniczących w badaniu kwestionariuszowym zadbała 
o przeszkolenie pracowników obsługujących narzędzia do komunikacji elektronicznej w zamó-
wieniach publicznych. Tylko 14% z nich nie podjęło w tym zakresie żadnych działań (najczęściej 
w gminach). Najczęściej (ponad 52%) umożliwiano udział w szkoleniach organizowanych przez 
producentów takich narzędzi, przy czym w przypadku narzędzi komercyjnych szkolenia takie były 
w zasadzie normą. W przypadku miniPortalu, poza tradycyjnymi szkoleniami organizowanymi 
we własnym zakresie, pracownicy często uczestniczyli w szkoleniach e-learningowych. 

10. Jakie działania podjęliście Państwo lub planujecie podjąć w celu objęcia elektronizacją 
zamówień publicznych poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy PZP?

warianty odpowiedzi
liczba odpowiedzi procent odpowiedzi

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

Ogółem 384 165 106 655 100,0 100,0 100,0 100,0

zakup/wdrożenie 
systemu 
umożliwiającego 
elektronizację każdego 
zamówienia publicznego 
bez względu  
na jego wartość

136 52 40 228 35,4 31,5 37,7 34,8

rozbudowa 
dotychczasowych 
funkcjonalności 
wdrożonego systemu 
w celu zapewnienia 
elektronizacji 
postępowań poniżej 
kwot określonych 
na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy PZP

44 37 17 98 11,5 22,4 16,0 15,0

nie planuje się 
dodatkowych działań 204 76 49 329 53,1 46,1 46,2 50,2

w tym miniPortal 
Urzędu Zamówień 
Publicznych

157 60 27 244 100,0 100,0 100,0 100,0

zakup/wdrożenie 
systemu 
umożliwiającego 
elektronizację każdego 
zamówienia publicznego 
bez względu na jego 
wartość

58 21 13 92 36,9 35,0 48,2 37,7
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warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

rozbudowa 
dotychczasowych 
funkcjonalności 
wdrożonego 
systemu w celu 
zapewnienia 
elektronizacji 
postępowań poniżej 
kwot określonych 
na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy PZP

11 6 4 21 7,0 10,0 14,8 8,6

nie planuje się 
dodatkowych 
działań

88 33 10 131 56,1 55,0 37,0 53,7

w tym zakupiony 
gotowy system 92 87 37 216 100,0 100,0 100,0 100,0

zakup/wdrożenie 
systemu 
umożliwiającego 
elektronizację 
każdego zamówienia 
publicznego bez 
względu na jego 
wartość

17 20 7 44 18,5 23,0 18,9 20,4

rozbudowa 
dotychczasowych 
funkcjonalności 
wdrożonego 
systemu w celu 
zapewnienia 
elektronizacji 
postępowań poniżej 
kwot określonych 
na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy PZP

23 31 12 66 25,0 35,6 32,4 30,6

nie planuje się 
dodatkowych 
działań

52 36 18 106 56,5 41,4 48,7 49,1

w tym pozostałe 
podmioty 135 17 42 194 100,0 100,0 100,0 100,0

zakup/wdrożenie 
systemu 
umożliwiającego 
elektronizację 
każdego zamówienia 
publicznego bez 
względu na jego 
wartość

66 11 20 92 45,2 64,7 47,6 47,4
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warianty 
odpowiedzi

liczba odpowiedzi odsetek odpowiadających

gmina szpital uczelnia ogółem gmina szpital uczelnia ogółem

rozbudowa 
dotychczasowych 
funkcjonalności 
wdrożonego 
systemu w celu 
zapewnienia 
elektronizacji 
postępowań poniżej 
kwot określonych 
na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy PZP

10 0 1 11 7,4 0,0 2,4 5,7

nie planuje się 
dodatkowych 
działań

64 6 21 91 47,4 35,3 50,0 46,9

Prawie połowa podmiotów uczestniczących w badaniu kwestionariuszowym deklaruje dodatkowe 
przyszłościowe działania w celu objęcia elektronizacją zamówień publicznych poniżej kwot określo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Planuje się przede wszystkim 
zakup i wdrożenie nowego systemu (zwłaszcza tam, gdzie użytkowany jest miniPortal). Rozbudo-
wa funkcjonalności posiadanego już narzędzia dotyczy w szczególności rozwiązań komercyjnych, 
natomiast mało kto widzi możliwość rozbudowy miniPortalu. Pewne zaniepokojenie może budzić 
fakt, że większość objętych badaniem nie planuje żadnych dodatkowych działań wobec zbliżającej 
się daty obowiązkowej elektronizacji mniejszych zamówień. Może to z jednej strony oznaczać nad-
mierny optymizm, z drugiej jednak nie można wykluczyć, że optymizm taki poparty jest rzetelnym 
przygotowaniem posiadanych już rozwiązań technicznych. 
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Warszawa, dnia 26 marca 2020 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI

Marek Zagórski

DRU-WPP.0810.1.2020

Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Pan Marian Banaś
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,

na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, 
przedstawiam stanowisko do Informacji o wynikach kontroli Informatyzacja procesu 
zamówień publicznych. Niniejsze stanowisko odnosi się do ustaleń dokonanych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli (dalej: NIK).

W Informacji o wynikach kontroli wskazano:
1. Opinia NIK (Ocena ogólna): „Nieprawidłowości po stronie Ministerstwa jako lidera 
projektu, nie miały, w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, decydującego znaczenia dla jego 
realizacji. Polegały one na niezapewnieniu, w zakresie przewidzianym w dokumentacji 
projektowej, udziału użytkowników końcowych (z wyjątkiem UZP) w analizie wymagań i 
potrzeb w związku z projektowaną platformą oraz niezachowaniu należytej staranności 
przy dokumentowaniu projektu.”
Stanowisko MC: Pragnę podkreślić, że na dokumentację projektową składają się zarówno 
dokumenty zarządcze jak i dokumenty merytoryczne. NIK wykazała uchybienia dla 
zaledwie dwóch dokumentów spośród dokumentacji zarządczej (tj. niezatwierdzenia 
zaktualizowanego Dokumentu Inicjacji Projektu oraz sporządzeniu rejestru ryzyka 
niezgodnie z obowiązującymi w Projekcie zasadami dotyczącymi dokumentacji 
projektowej), nie wykazując uchybień przy pozostałych dokumentach zarządczych, jak i 
merytorycznych.

2. Opinia NIK (Ocena ogólna): „Najwyższa Izba Kontroli sformułowała także uwagę, 
dotyczącą przyjęcia przez Ministra Cyfryzacji roli lidera przy niewielkim jego wpływie na 

1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524
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Ministerstwo Cyfryzacji
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

określone przez UZP cele i zakres projektu, co miało negatywny wpływ na wykonywanie 
zadań lidera, dotyczących przygotowania do realizacji projektu.” 
Stanowisko MC: Mając na uwadze fakt, że za wymagania projektowe odpowiadał UZP, 
została podjęta decyzja, by po odstąpieniu od umowy z Wykonawcą platformy i 
zamknięciu projektu, przystąpić do realizacji nowego projekt w nowej odsłonie. W 
związku z powyższym w maju 2019 r. zostało zawarte Porozumieniem o partnerstwie na 
rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu pn. „e-Zamówienia – elektroniczne 
zamówienia publiczne” pomiędzy Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych a Ministrem 
Cyfryzacji, w którym rolę lidera projektu pełni UZP, zaś MC występuje w roli partnera 
technologicznego. 

3. W zakresie zarządzania projektem e-Zamówienia (synteza pkt 7) MC jest świadome 
wpływu, jaki na przebieg prac projektowych ma zmienność kadry kierowniczej projektu. 
Jednakże MC - jak każdy pracodawca - ma ograniczony wpływ na decyzje życiowe i 
zawodowe zatrudnianych osób, które na pewnym etapie pracy decydowały się na 
odejście z MC. Mając powyższe na uwadze MC podejmowało wszelkie możliwe działania 
zmierzające do zapewnienia ciągłości w projekcie i minimalizacji wpływu tych zmian na 
jego realizację m.in. poprzez zapewnienie przejścia obowiązków przez nowego Kierownika 
Projektu. 

4. Opinia NIK (synteza pkt 8 – Niezachowanie należytej staranności przy dokumentowaniu 
projektu): „Rejestr ryzyk dla projektu prowadzony był nierzetelnie, gdyż zabrakło w nim 
informacji dotyczących daty zgłoszenia lub aktualizacji i terminu wykonania
działań przeciwdziałających ryzyku […]” oraz „Z kolei zaktualizowany w związku z 
reorganizacją MC i zmianami w zespołach projektowych Dokument Inicjacji Projektu nie 
został przedstawiony do zatwierdzenia Komitetowi Sterującemu.”
Stanowisko MC: Pragnę podkreślić, że wskazane przez NIK uchybienia w prowadzenia 
rejestru ryzyk oraz nieprzedstawieniu zmienionego DIP są efektem trudnej sytuacji 
projektowej, z którą MC musiało się zmierzyć. Prowadzone działania oraz związana z nimi 
dokumentacja odpowiadały stwierdzonemu stanowi faktycznemu i były sporządzone w 
odpowiedniej, do zaistniałej sytuacji, formie i w wymaganych terminach z należytą 
starannością. Jak już podkreślono w pkt 1 niniejszego stanowiska, gro produktów 
dokumentacyjnych projektu było prowadzone bez uchybień.

5. Opinia NIK (synteza pkt 9): „Brak zapewnienia udziału użytkowników końcowych w 
analizie wymagań i potrzeb; nieskuteczna komunikacja w zakresie integracji narzędzi 
komercyjnych”

a.  „Ministerstwo nie zapewniło, w zakresie przewidzianym w dokumentacji 
projektowej, udziału użytkowników końcowych (z wyjątkiem UZP), w etapie analizy 
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wymagań i potrzeb w związku z projektowaną platformy e-Zamówienia, co w 
ocenie NIK było nierzetelne.” 
Stanowisko MC:
Etap analizy, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) był zadaniem 
Wykonawcy. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne zdefiniowane zostały 
przez Zamawiającego i zamieszczone w OPZ. Wykonawca miał za zadanie wykonać 
ich analizę, a także wielu innych przekazanych mu dokumentów, w tym również 
analizę danych o użytkownikach oraz przeprowadzić badania z użytkownikami 
docelowymi. Badania te zostały przeprowadzone przez Wykonawcę, trwały one od 
12.10.2018 r. do 17.10.2018 r. i wzięło w nich udział  13 osób. Wykonawca 
opracował raport, który był opiniowany przez MC i UZP. Zgodnie z 
postanowieniami porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania 
i realizacji Projektu pn. „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne" nr 
9/DUiRS/2017 z dnia 29 marca 2017 roku rolę Głównego Użytkownika związaną z 
formułowaniem wymagań projektowych pełnił Urząd Zamówień Publicznych. 
Ministerstwo Cyfryzacji przyjmowało jako ostateczne wymagania przekazane do 
projektu przez UZP nie wykonując ponownie pracy już wykonanej przez Partnera 
projektu, czyli UZP. 

b. „Zabrakło także należytej komunikacji z wykonawcami zewnętrznych systemów 
komercyjnych w zakresie integrowania platformy e-Zamówienia z tymi systemami. 
Opracowane w ramach 11 etapu projektu Standardy Usług i Danych nie zostały 
zaktualizowane, pomimo licznych uwag wykonawców systemów komercyjnych.”
Stanowisko MC:
Uwagi wykonawców do Standardu Usług i Danych były przez MC sukcesywnie 
zbierane i analizowane w III etapie projektu. W związku z faktem, iż do momentu 
odstąpienia od umowy nie zostały sfinalizowane prace nad budową Platformy e-
Zamówienia, zatem nie doszło do finalnego opublikowania ostatecznej wersji 
Standardu Usług i Danych zgodnego z wykonywaną implementacją Platformy.

Z poważaniem,

Marek Zagórski

Ministerstwo Cyfryzacji

/-podpisano elektronicznie-/


