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W odpowiedzi na petycjg w sprawie moiliwoici wdroienia w Urzgdzie Miasta i Gminy
Serock procedur zwiqzanych z pelnym uiywaniem irodk6w komunikacji elektronicznej
w postgpowaniach o udzielenie zamdwienia w formie, o kt6rej mowa w art. 10a ustawyPrawo zamowieh publicznych informujq, i i zostata dokonana ww. analiza. W 2019r. zostanie
rozwaiony zakup oprogramowania do elektronizacji zamowien publicznych w Urzpdzie Miasta
i Gminy w Serocku.
Do mocnych stron ewentualnego wdroienia procedur pdnego uiytkowania irodkdw
komunikacji elektronicznej w postgpowaniach o udzielenie zamdwienia naleiy:
- szybsze prowadzenie postgpowan,
- potencjalnie wigksza iloit oferentow, co moie przeloiyt s i na
~ efektywniejsze wydatkowanie
irodkow publicznych.
Stabe stronv:
- problemy techniczne przy sktadaniu ofert ( m.in. czyja odpowiedzialnoit, koniecznoit
powtarzania postgpowan, szybkoit lqczy internetowych),
- brak doprecyzowania przepisbw ustawy - Prawo zamdwien publicznych do systemu
elektronizacji zam6wieh publicznych,
- niejednoznaczne przepisy w zakresie kontroli postgpowan elektronicznych
i dokumentowania postgpowania,
- mimo elektronizacji koniecznoit tworzenia i uzupelniania sprawozdan o udzielonych
zamowieniach (sprawozdanie jui teraz powinno sig generowat automatycznie na podstawie
ogloszen o udzieleniu zamowienia z BZP),
- stabe przygotowanie wykonawcow do elektronizacji zamowieh w zakresie posiadania
podpisow elektronicznych, profili zaufanych, sprzgtu komputerowego itp.,
- elektronizacja wyeliminuje czqit wykonawcow z rynku zamowien publicznych zdolnych do
wykonania zamowienia.
Odnoinie wdroienia ww. procedur w Miejsko-Gminnym Zaktadzie Gospodarki
Komunalnej w Serocku z informacji uzyskanych z ww. jednostki organizacyjnej wynika, i i
czynnoici te bgdq moiliwe po przystosowaniu sprzgtu komputerowego pod wzglgdem
technicznym oraz po wprowadzeniu stosownego oprogramowania. W celu wdroienia
elektronicznego systemu niezbgdne sq elementy do podpisywania dokumentdw w formie
elektronicznej, ktorych na dzien dzisiejszy Miejsko-Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Serocku nie posiada.
Mocnq stronq wdroienia procedur uiytkowania irodk6w komunikacji elektronicznej
jest z pewnoiciq brak moiliwoici zmiany treici oferty j u i ztoionej, dostarczanie ofert bez

koniecznoici drukowania duiej iloici dokumentow. Slabych stron jest jednak duio.
W przypadku Miejsko- Gminnego Zakladu Gospodarki Kornunalnej w Serocku wartoici
zamowien nie przekraczajq progow, od ktorych uzaleinione jest publikowanie ogtoszen na
stronach UE, natorniast jest ich znaczna iloit. W zarnowieniach biorg udziat mate i frednie
przedsiebiorstwa, z ktorvch
niewiele bedzie w stanie korzvstat, ze irodkow
. prawdopodobnie
.
kornunikacji elektronicznej w zakresie, w jakim przewiduje ustawa. M o i e t o spowodowat, brak
ofert lub pojawienie sig wykonawcdw klasyfikowanych jako duie przedsigbiorstwa, co wigie
sig z wyiszq ceng za iwiadczone ustugi. Ponadto samo przystosowanie sprzgtu, serwera,
podpisow elektronicznych bqdzie napotykato na trudnoici techniczne. Liczymy jednak, i e do
czasu wejscia w iycie koniecznoici stosowania 5rodkow komunikacji elektronicznej dla
zarnowien o wartoiciach poniiej prog6w unijnych, problemy te zostang rozwiqzane.

