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Ośrodek pomocy Społecznej w Pszczynie w odpowiedzi na petycję  z dnia 09.11.2018r. (data wpływu 
do Ośrodka 14.11.2018r.) w poniższym zakresie: 

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 2014v. 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 pelnym 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. 

*2.2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w 
odpowiedzi na niniejszą  petycję  - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia 
procedur pelnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach' o 
udzielenie zamówienia. Oczywiście w odniesieniu do obecnie panującego w Jednostce 
stanu faktycznego. 

udziela następujących odpowiedzi: 

Ad. § 2.1 

Do końca 20I9r., postępowania w sprawie zamówień  publicznych prowadzone będą  w formie 
dotychczasowej, zaś  pełna elektronizacja zamówień  publicznych zostanie wprowadzona w 
Ośrodku od dnia 01.01.2020r. 

Ad. § 2.2 

Z uwagi na specyficzny charakter usług zmawiającego jakim jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
pełna elektronizacja postępowania w sprawie zamówień  publicznych mogłaby skutkować  
zawężeniem ofert składanych przez potencjalnych wykonawców. Nie zawsze są  to podmioty, 
które w chwili obecnej korzystają  z tych rozwiązań, a zatem wprowadzenie pełnej 
elektronizacji postępowania uniemożliwił oby im złożenie oferty. Ma to istotne znaczenie dla 
zamawiającego, bowiem nawet przy tradycyjnej formie postępowania, krąg potencjalnych 
wykonawców jest ograniczony. 
Zamawiający ma świadomość, iż  pełna elektronizacja zamówień  publicznych przyniesie 
obniżkę  kosztów i przyspieszy proces postępowań. 



Dyrektor 
Ośrodka P mocy ne Pszczynie 

a  i 

Mając na uwadze sugestie Wnioskodawcy: 

§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 żgody na publikację  wszystkich danych. 
Chcemy działać  w pełni jawnie i transparentnie. 

Odpowiedź  na petycję  została opublikowana na stronie www.bip.pszczyna.pi i stronie internetowej 
Ośrodka www.opspszczyna.pl. 
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