Gomunice, dn. 13 grudnia 2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach
Znak sprawy: GOPS.152.1.2018

Szanowny Pan

II - Petycja Odrębna:
§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego
(wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę
dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której
mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oczywiście wnioskodawca jest świadomy przesunięcia vacatio legis - do 2020 r. i obowiązywania już
przedmiotowych przepisów w zakresie zamówień przekraczających progi unijne.
Informuję, iż została przeprowadzona analiza możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w formie o której
mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą
petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do
obecnie panującego w Jednostce stanu faktycznego.
W związku z przesunięciem w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, prowadzonych przez
innych zamawiających niż centralny zamawiający, z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r.
Zamawiający przesunął termin wdrożenia procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji
elektronicznej w prowadzonych przez siebie postępowaniach o zamówienie publiczne.
W związku z tym, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Gomunicach jest małym Zamawiającym,
prowadzącym głównie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro, nie planuje się wdrożenia ww. procedur przed
obligatoryjnym terminem tj. przed 1 stycznia 2020 r. Dodatkowy czas na wprowadzenie ww. procedur pozwoli na
należyte przygotowanie się Zamawiającego do wprowadzenia elektronicznych narzędzi komunikacji
z Wykonawcami, ale również Wykonawcy przez ten okres lepiej przygotują się do składania ofert przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Mocne strony postępowania: szybkość postępowania, komunikacji.
Słabe strony postępowania: po dokonanej wstępnej analizie dotyczącej środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielnie zamówienia w naszej ocenie brak jest jasnych i spójnych przepisów ustawy pzp, w
obecnym stanie prawnym nie ma procedur w zakresie kontroli postępowań elektronicznych i dokumentowania
postępowań, ponadto nie ma rozwiązań na wypadek awarii systemów informatycznych w przypadku zakończenia
terminu udzielenia zamówienia publicznego, ponadto istnieją ryzyka związane z funkcjonowaniem systemów
informatycznych a także zagrożeń z nimi związanych, problematyczna może być funkcjonalność sprzętu po
stronie wykonawcy i zamawiającego dotycząca np. oprogramowania, szybkości i bezpieczeństwa łączy
internetowych. Należy wziąć pod uwagę także fakt, iż w naszym społeczeństwie wciąż istnieje duży odsetek
osób, które nie do końca skutecznie posługują się narzędziami informatycznymi. Wdrożenie rozwiązań zawsze
wiąże się z dodatkowymi kosztami, zarządzając środkami publicznymi kierownik jednostki zobowiązany jest do
racjonalnego i rzetelnego wydatkowania środków publicznych, brak spójnych przepisów, brak możliwości
finansowych dotyczący np. zakupu nowego sprzętu służącego komunikacji elektronicznej może spowodować
opóźnienia w realizacji zamówień publicznych.
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§2.3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie
internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust.
1 ww. Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.
Petycja wraz z udzieloną odpowiedzią została zamieszczona na stronie internetowej https://bip.gomunice.pl/.
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