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Regulamin korzystania z API 

 

§1. Definicje użyte w Regulaminie korzystania z API 

 

UZP – Urząd Zamówień Publicznych. 

Platforma e-Zamówienia – Platforma udostępniająca usługi elektroniczne, wspierające realizację 

procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym komunikacji elektronicznej między zamawiającymi 

a wykonawcami. 

Administrator techniczny Platformy e-Zamówienia – podmiot zarządzający Platformą e-Zamówienia 

w zakresie technicznym i odpowiadający za jej sprawne i ciągłe działanie. 

Administrator merytoryczny Platformy e-Zamówienia – podmiot zarządzający Platformą  

e-Zamówienia w zakresie merytorycznym. 

Administrator Danych Osobowych lub Administrator Systemu – Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. 

API - Application Programming Interface - interfejs programistyczny aplikacji. Jest, przede wszystkim 

specyfikacją wytycznych jak powinna przebiegać interakcja między komponentami programowymi. 

Implementacja API jest zestawem rutyn, protokołów i rozwiązań informatycznych do budowy aplikacji 

komputerowych.  

API BZP (WebService) - usługa sieciowa polegająca na powtarzalnym wykonywaniu przez system z góry 

określonych funkcji. 

Portal e-Usług, Systemy Dziedzinowe - portal to zewnętrzny w stosunku do platformy e-Zamówienia 

system informatyczny, w którym zamawiający i wykonawcy realizują czynności związane  

z wyszukiwaniem bądź prowadzeniem postępowań. 

Środowisko testowe (Sandbox) - środowisko udostępniane po rejestracji na Portalu Deweloperskim  

i wygenerowaniu kluczy dostępowych. Będzie umożliwiało przetestowanie funkcjonalności API 

Platformy e-Zamówienia w bezpiecznym, izolowanym od innych użytkowników oraz produkcyjnych 

danych środowisku. 

Środowisko produkcyjne - środowisko docelowe, na którym codziennie pracują użytkownicy końcowi 

Platformy e-Zamówienia. 

 

§2. Postanowienia ogólne 

 

1. Przez Platformę e-Zamówienia rozumie się system udostępniający usługi elektroniczne, 

wspierające realizację procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym komunikacji 

elektronicznej między zamawiającymi a wykonawcami. 
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2. Platforma e-Zamówienia umożliwia systemom zewnętrznym (Portalom e-Usług, systemom 

dziedzinowym zamawiających) integrację poprzez dedykowany interfejs programistyczny API. 

3. Z Platformą e-Zamówienia mogą zintegrować się wyłącznie Portale e-Usług (Systemy 

Dziedzinowe), czyli systemy, w których zamawiający i wykonawcy realizują czynności związane  

z prowadzeniem postępowań o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu. 

4. W ramach integracji z Platformą e-Zamówienia wyróżnia się środowisko produkcyjne oraz testowe. 

5. Administrator merytoryczny Platformy e-Zamówienia udziela zgodnie z Regulaminem korzystania 

z API dostępu do środowiska produkcyjnego systemu informatycznego na podstawie „Wniosku o 

dostęp do Platformy e-Zamówienia” stanowiącego załącznik nr 3 do „Procedury uzyskania dostępu 

do Platformy e-Zamówienia” stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu korzystania  

z API: 

a. właścicielom Portali e-Usług, 

b. właścicielom systemów dziedzinowych. 

6. Wniosek wraz z raportem z przeprowadzonych testów zgodnie z załącznikiem nr 4 do „Procedury 

uzyskania dostępu do Platformy e-Zamówienia” - podpisany przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania podmiotu - należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz 

zgłoszeniowy Systemu Obsługi Zgłoszeń (https://ezamowienia.gov.pl/soz/new-issue) lub przesłać 

w formie pisemnej na adres Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa. 

7. Odpowiedź na złożony wniosek będzie udzielona w formie elektronicznej  

lub pisemnej w zależności od formy złożonego wniosku. 

8. Dostęp na potrzeby integracji następuje poprzez nadanie dostępu do wnioskowanych API  

i operacji przez Administratora Platformy. 

9. Niniejszy dokument reguluje zasady dostępu do systemu informatycznego dla podmiotów,  

o których mowa w pkt. 5 a, b. 

 

§3. Usługi API  

1. Dostęp do środowiska produkcyjnego Platformy e-Zamówienia, pozwala na realizację następujących 

usług: 

a. Przekazanie sprawozdania rocznego,  

b. Uwierzytelnienie użytkownika z wykorzystaniem modułu MT,  

c. Generowanie identyfikatora postępowania (OCID), 

d. Przekazywanie danych do CRD (zapis zdarzeń w postępowaniach), 

e. Przekazywanie ogłoszeń krajowych do publikacji w BZP.  

2. Za wprowadzanie do Platformy e-Zamówienia i aktualizację danych dla usług wymienionych  
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w punkcie 1 odpowiadają użytkownicy Portali e-Usług oraz użytkownicy systemów dziedzinowych. 

3. Czynności podjęte z wykorzystaniem udzielonego dostępu do środowiska produkcyjnego 

powodujące obciążenie systemu zagrażające bezpieczeństwu mogą stanowić podstawę do 

zablokowania przez Administratora Platformy konta użytkownika lub odebrania udzielonego 

dostępu(-ów) do Platformy e-Zamówienia. 

4. Administrator Platformy zastrzega, że może odmówić, zablokować/ odebrać dostęp dla kont 

użytkownika API, który wnioskuje lub udzielono mu dostępu (-ów) do Platformy e-Zamówienia w 

przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z API,  

a w szczególności: 

a. z uwagi na zagrożenia związane z bezpieczeństwem lub ryzykiem wystąpienia takich  

zagrożeń, 

b. w przypadku niezrealizowania usług (-i) z wykorzystaniem dostępu,  

c. w przypadku wykorzystania usług niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

5. Procedurę uzyskania dostępu do Platformy e-Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu korzystania z API.  

6. Instrukcję integracji z API Platformy e-Zamówienia przekazującym Ogłoszenia krajowe do publikacji 

w BZP stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu korzystania z API.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące Integracji API Platformy e-Zamówienia przekazującym Ogłoszenia 

krajowe do publikacji w BZP dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie  

e-Zamówienia w Instrukcji użytkownika. 

8. Instrukcję integracji z API BZP (Webservis) Platformy e-Zamówienia umożliwiającego pobieranie 

danych z ogłoszeń krajowych opublikowanych w BZP stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 

Regulaminu korzystania z API. W zakresie Webservie nie wymagane jest składanie wniosku 

dostępowego. Usługa Webservie jest bezpłatna i dostępna jest  pod adresem  

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/api/notices/ 

 

§4. Warunki techniczne świadczenia Usług 

1. Dostęp do usług wystawionych przez Platformę e-Zamówienia jest możliwy tylko poprzez protokół 

HTTPS (TLS 1.3). 

2. Wywołanie wystawionych usług wymaga uwierzytelnienia OAuth 2.0 Client Credentials Grant. 

3. Dostęp do interfejsu użytkownika do wnioskowania o subskrypcję API i zarządzania swoimi 

subskrypcjami (API i kluczami) wymaga przeglądarki internetowej i jest zabezpieczony przez TLS 

oraz wymaga uwierzytelnienia z użyciem loginu i hasła (tworzone przez użytkownika podczas 

rejestracji). 

 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/api
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§ 5. Prywatność – Ochrona danych osobowych 

 

1. Administrator Platformy nie umożliwia korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie 

korzystania z API anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu. 

2. Administrator Danych Osobowych zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie 

z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz 

postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) 

–  zwanego dalej RODO. 

3. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Platformy e-Zamówienia  jest Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A. Z Administratorem 

można się skontaktować poprzez adres e-mail: uzp@uzp.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail IOD.UZP@uzp.gov.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu możliwości korzystania z Platformy e-Zamówienia na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Dostęp do funkcjonalności Platformy  

e-Zamówienia, wymaga uprzedniej integracji z Platformą e-Zamówienia. 

 

§ 6. Zmiany Regulaminu korzystania z API 

 

1. Administratorowi merytorycznemu Platformy e-Zamówienia przysługuje prawo do zmiany 

Regulaminu korzystania z API. 

2. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia lub od wskazanej daty ich obowiązywania. 

3. Aby, zintegrować się z Platformą e-Zamówienia należy zaakceptować Regulamin korzystania z API. 

4. Zmiana Regulaminu korzystania z API nie wpływa na ważność dotychczas zrealizowanych lub 

realizowanych aktywności. 

 

§ 7. Odpowiedzialność UZP 

 

1. Urząd Zamówień Publicznych nie odpowiada za prawdziwość danych podanych podczas integracji 

z Platformą e-Zamówienia. 
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2. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za treść przekazywanych danych  

do zamieszczenia na Platformie e-Zamówienia. 

3. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację zadań 

Platformy spowodowaną: 

1. Działaniem sił wyższych, 

2. Awarią powstałą z winy użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym 

użytkownika, 

3. Jakości i szybkości połączenia łącza internetowego użytkownika, 

4. Awariami urządzeń dostawców Internetu użytkownika. 

 

§ 8. Procedura zgłaszania problemów 

 

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje związane z nieprawidłowym działaniem Platformy  

za pośrednictwem Systemu Obsługi Zgłoszeń (SOZ) udostępnionym na Platformie e-Zamówienia. 

2. Zgłoszenie problemów wymaga rejestracji na Platformie. Aby, założyć konto użytkownik musi 

zaakceptować Regulamin Platformy e-Zamówienia.  

3. Zgłoszenie problemów powinno zawierać co najmniej informację „Czego dotyczy problem”, 

wybranie „Typu problemu” oraz „Opisu problemu”. 

4. Odpowiedzi na zgłaszane problemy będą przekazywane za pośrednictwem Systemu Obsługi 

Zgłoszeń (SOZ) zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez użytkownika podczas rejestracji 

konta. 

 

§ 9. Inne postanowienia 

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem korzystania z API zastosowanie znajdują 

przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo Zamówień 

Publicznych. 

2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu korzystania z API są: 

1. Procedura uzyskania dostępu do Platformy e-Zamówienia z załącznikami; 

2. Instrukcja integracji z API Ogłoszeń krajowych Platformy e-Zamówienia;  

3. Instrukcja integracji z API BZP Platformy e-Zamówienia. 


