
Zamówienia publiczne 
w roku 2022

Jak zmienił się rynek zamówień publicznych?

Hubert Nowak 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

XVII Forum Przetargów Publicznych, 
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Nie tak dawno…

XV Forum Przetargów 

Publicznych

Jachranka, 

12 października 2020 r.



Prawo zamówień publicznych

• Płynne przejście do nowego porządku prawnego

• Działalność edukacyjna i publikacje Urzędu

• Rok 2023 – debaty w oparciu o doświadczenia 2 lat 
obowiązywania nowej regulacji



Platforma e-Zamówienia
Zrealizowany Harmonogram 

projektu
ETAP ZADANIE STATUS

Podpisanie umowy na budowę Platformy e-Zamówienia 31 marca 2020

I. Wykonanie Projektu Technicznego oraz wstępnego projektu Portalu dostępowego Platformy 

II. Implementacja Portalu Dostępowego Platformy, Moduł Tożsamości, System Obsługi Zgłoszeń 

III Obsługa postępowań krajowych w zakresie publikacji ogłoszeń oraz uruchomienia usług komunikacji

III.1 Wdrożenie Modułu Postępowań, Modułu Ogłoszeń (BZP + Plan Postępowań) oraz Zarządcy Logów

III.2 Wdrożenie Modułu Ofert/Wniosków, Komponentu Kryptograficznego, Zarządzca Kluczy

IV. Obsługa postępowań unijnych w zakresie ogłoszeń unijnych (TED), eSender, Portal Deweloperski, Zarządca API

V. Wdrożenie Modułu Monitorowania i Analiz (MMiA) oraz pozostałych Komponentów wspierających realizację e-Usług Platformy

V.1 MMiA – Sprawozdanie roczne

V.2 MMiA - pozostałe funkcjonalności oraz pozostałe Komponenty wspierające realizację e-Usług Platformy

VI. Stabilizacja po odbiorze wszystkich produktów 

Odbiór końcowy Platformy 22 lipca 2022



Platforma e-Zamówienia
Zadania przekrojowo 



Korzyści z funkcjonowania 
Platformy e-Zamówienia

Prowadzenie 
postępowania w 

procedurze krajowej i 
unijnej

Wyszukiwarka 
postępowań

Cała dokumentacja w 
jednym miejscu

Interaktywne formularze 
ogłoszeń

Możliwość re-użycia 
danych, także w wypadku 

postępowań 
podzielonych na części



Korzyści z funkcjonowania 
Platformy e-Zamówienia

Bezpośredni link do 
strony internetowej 

postępowania

Realizacja pomocniczych 
działań zakupowych

Bezpieczny i 
zautomatyzowany proces 
szyfrowania i składania 

ofert

Dostęp do raportu ze 
zdarzeń w postępowaniu

Przygotowanie i złożenie 
sprawozdania rocznego 

do Prezesa UZP



Profesjonalizacja kadr 
zamówieniowych

Działalność 
upowszechniająca wiedzę

Upowszechnianie 
standardów i dobrych 

praktyk
Działalność szkoleniowa

Dokumenty wzorcowe
Akademicka działalność 

dydaktyczna
Działalność 

opiniodawcza

Działalność naukowa
Upowszechnianie 

orzecznictwa

Upowszechnienie 
nowoczesnych form 

modelowania danych i 
zarządzania nimi

Ramy prawne i techniczne + większa profesjonalizacja = 
bardziej efektywny system zamówień publicznych



Profesjonalizacja kadr 
zamówieniowych

• Publikacje poradnikowe

• Repozytorium wiedzy

• Informatory

• Sprawozdanie Prezesa 

UZP

• Analiza doświadczeń 

poszczególnych 

zamawiających i 

wykonawców

• Grupy robocze

• Monitorowanie działalności 

szkoleniowej

• Szkolenia prowadzone 

przez UZP

• Szkolenia komercyjne

Działalność 
upowszechniająca 

wiedzę
Działalność szkoleniowa

Upowszechnianie 
standardów i dobrych 

praktyk



Profesjonalizacja kadr 
zamówieniowych

• Opracowanie wzorców

• e-zamówienia jako źródło 

wzorców

• Dorobek grup roboczych

• Studia podyplomowe

• Studia w zakresie 

zamówień publicznych

• Studia w zakresie 

procesów zakupowych

• Konkurs na najlepszą 

pracę magisterską

• Kształcenie na studiach 

wyższych

• Wydawanie na wniosek 

opinii dotyczących 

stosowania przepisów 

ustawy Pzp,

• Opracowanie z urzędu 

opinii w sprawach istotnych 

dla funkcjonowania 

systemu zamówień 

publicznych.

Dokumenty wzorcowe
Działalność 

opiniodawcza
Akademicka działalność 

dydaktyczna



Profesjonalizacja kadr 
zamówieniowych

• Organizacja konferencji 

naukowych

• Upowszechnianie nauki

• Współpraca z ośrodkami 

naukowymi

• Publikowanie Zeszytów 

Orzeczniczych

• Zamieszczania bieżącego 

orzecznictwa w 

Informatorach Urzędu

• Publikowanie opracowań 

zbiorczych

• Zbieranie danych, a 

następnie ich 

przetwarzanie i analiza

• Modelowanie danych - BIM

Działalność naukowa
Upowszechnienie nowoczesnych 

form modelowania danych i 
zarządzania nimi

Upowszechnianie 
orzecznictwa



Kolejne wyzwania 
systemu zamówień publicznych

Ludzie w systemie 
zamówień 

publicznych

Digitalizacja 
systemu zamówień 

publicznych



Digitalizacja zamówień publicznych

Wprowadzenie 
elektronicznych 

protokołów w trakcie 
rozpraw KIO

Przygotowanie do 
prowadzenia 

elektronicznych 
rozpraw

Promowanie 
rozwiązań BIM

Inne potrzeby 
biznesowe 

zdiagnozowane przez 
uczestników rynku



Dziękuję za uwagę.


