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ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (t.j. Dz. U. z
2018r., poz. 870) w odpowiedzi na Petycję złożoną drogą elektroniczną do Wójta Gminy
Lipce Reymontowskie, za pośrednictwem poczty e-mailowej Urzędu Gminy Lipce
Reymontowskie w dniu 7 listopada 2018 roku w sprawie elektronizacji zamówień
publicznych, Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zawiadamia, iż przedmiotową Petycję
rozpatruje pozytywnie, a wnioski z przeprowadzonej analizy dotyczącej elektronizacji
zamówień publicznych przedstawia poniżej:
Gmina Lipce Reymontowskie dotychczas jeszcze nie stosuje procedury składania ofert
i porozumiewania się z Wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniach, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza
progi unijne.
Gmina Lipce Reymontowskie w roku 2017 udzieliła zamówień publicznych o
wartości poniżej 30 tysięcy euro na kwotę łączną 1.090.035,87 złotych netto. Ponadto
informuję, że w roku 2017 Gmina Lipce Reymontowskie przeprowadziła 2 postępowania w
trybie ustawy PZP o wartości powyżej 30 tysięcy euro. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem
dane dotyczące zamówień publicznych wszczętych w 2018 roku zostaną przekazane
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 1 marca 2019 roku.
Dodatkowo informuję, że Urząd Gminy Lipce Reymontowskie nie posiada umowy w
przedmiocie świadczenia usług dostępu do zewnętrznej platformy zakupowej, ani również nie
korzysta z publicznych dostępnych rozwiązań w tym względzie.

Zgodnie z wnioskiem nr 2 wzmiankowanej petycji, Wójt Gminy Lipce
Reymontowskie informuje, że po dokonaniu analizy mocnych i słabych stron ewentualnego
wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniach o udzielenie zamówienia, uważa iż, mocną stroną takiego wdrożenia jest to,
że elektronizacja zamówień publicznych w znaczny sposób może przyczynić się do
uproszczenia procedur, ograniczenia biurokracji, zwiększenia skuteczności i szybkości oraz
przejrzystości postępowań.
Słabą stroną ewentualnego wdrożenia – komercyjnego narzędzia – procedur pełnego
użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie
zamówienia, w ocenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie, jest na chwilę obecną koszt
zakupu, wdrożenia i obsługi, szkoleń oraz serwisu, co jest wątpliwe pod względem
gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych na tego typu komercyjne
rozwiązanie. Nadto, nieprecyzyjne przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie
wskazanej elektronizacji powodują niejasność rozwiązań prawnych i faktycznych, co rzutuje
na różnorodność platform często jeszcze niedostosowanych do przeprowadzenia pełnego
postępowania.
Należy przypomnieć, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw pod
pozycją 1603 została ogłoszona ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku zmieniająca ustawę – Prawo
zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz
niektórych innych ustaw. Celem wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych jest dostosowanie oraz doprecyzowanie przepisów
regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, stanowiących
wdrożenie przepisów dyrektyw unijnych z zakresu zamówień. Termin wejścia w życie zmian
w ustawie Prawo zamówień publicznych został przewidziany na dzień 18 października 2018
roku i jest skorelowany z obowiązkiem elektronizacji zamówień w odniesieniu do
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych
zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest równa lub
przekracza progi unijne.
Głównym celem projektowanych zmian w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 roku o
zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw jest natomiast
przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień publicznych w odniesieniu do
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych
zamawiających niż centralny zamawiający, w których wartość zamówienia jest szacowana
poniżej progów unijnych, z dnia 18 października 2018 roku na dzień 1 stycznia 2020 roku, tj.
do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego istnienie centralnej Platformy
e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.
Reasumując, na chwilę obecną nieskoordynowane wdrażanie tego typu rozwiązań
komercyjnych przez Gminę Lipce Reymontowskie będzie działaniem nieracjonalnym
ekonomicznie. Obecnie trwają prace nad stworzeniem centralnej, ogólnodostępnej platformy
zakupowej przez Urząd Zamówień Publicznych. W związku z tym zakup oferowanych już
dziś rozwiązań nie jest warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia cyfrowych zamówień.
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Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, że zgodnie z art. 241 kodeksu
postępowania administracyjnego, „przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy
ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania
nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”. Z treści Petycji
wynika, że złożył Pan odrębny wniosek o przekazanie petycji do podległych jednostek
organizacyjnych Gminy Lipce Reymontowskie. Informuję, że organ ma obowiązek
przekazania wniosku wtedy, gdy nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, o czym mówi art.
243 k.p.a.. W związku z tym Wnioskodawca może zwrócić się bezpośrednio do jednostek,
których działalność ma być przedmiotem wniosku.
Jednocześnie Wójt Gminy Lipce Reymontowskie informuje, iż treść Petycji wraz z
danymi Podmiotu Wnoszącego Petycję – za pisemną zgodą Podmiotu - została opublikowana
na stronie internetowej Gminy Lipce Reymontowskie.
Odpowiedź na Petycję zostanie przesłana wyłącznie drogą elektroniczną na podany
przez Podmiot Wnoszący Petycję adres e-mail: elektronizacja-zamowien@samorzad.pl

Wójt Gminy
Marek Sałek
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