Wójt/Burmistrz/Prezydent
Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ ujawniony w komparycji - jednoznacznie
identyfikowalny za pomocą uzyskanego z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu - adresu e-mail
! - pod którym odebrano niniejszy wniosek.
Dotyczy wniosku - dostarczonego do JST w dniach 09-12 sierpnia - 2019 r. - w sprawie
elektronicznych platform zakupowych
§1) Ze względu na: z jednej strony dużą ilość odpowiedzi jakie otrzymaliśmy oraz z drugiej
strony pewne niezrozumienie naszych dobrych intencji pro publico bono - chcieliśmy wyjaśnić
intencje wnioskodawcy.
Obiecujemy, że będziemy w miarę możliwości dalej wypełniać nasz obowiązek - sanacji struktur
administracji publicznej - do którego namawia Ustawodawca w art. 241 KPA - scilicet:
“Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego
zaspokajania potrzeb ludności."
Gminom, które już wyznaczyły termin spotkania - dziękujemy - postaramy się sprostać tak
dużemu zainteresowaniu.
Informujemy jednocześnie, że Gminy, które jeszcze nie odpowiedziały na nasze wcześniejsze
pismo dotyczące elektronizacji zamówień - mogą nie odpowiadać
Jeśli kogoś wprowadziliśmy w zakłopotanie naszym wnioskiem to chcieliśmy przeprosić.
§2) Późnym wieczorem 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową Ustawę Prawo Zamówień
Publicznych.
12 września 2019 r. na Oficjalnej Stronie WWW Ministerstwa Technologii i
Przedsiębiorczości - opublikowano główne założenia nowej ustawy, której vacatio legis
kończy się 1 stycznia 2021 r.
Jak wynika z artykułu opublikowanego na Oficjalnej Stronie WWW Ministerstwa:
“ (…) Uchwalenie nowego PZP to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i
polskiej gospodarki. Nasza ustawa odpowiada na kluczowe bolączki obecnego systemu.
Zasada efektywności spowoduje, że zamawiający nie będą przywiązywać uwagi tylko do
najniższej ceny, ale będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie
dla środowiska. Pozwoli to odnaleźć się na rynku małym przedsiębiorcom, którzy oferują
dobre usługi, ale nie są w stanie konkurować niską ceną – mówi minister Jadwiga Emilewicz
(…) ”
Pismo jest istotne także w związku z tym Art. 2.2 Nowego Prawa Zamówień Publicznych nakłada
na jednostki nowy obowiązek dla postępowań powyżej 50.000 złotych, a nie przekraczające
130.00 złotych (tzw. zamówienia "bagatelne"). Zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o
petycjach ten nowy obowiązek ustawowy wspiera.
Obecnie nasza praca dotycząca promowania przejrzystych, transparentnych i promujących
zwiększanie uczciwej konkurencji - rozwiązań dotyczących
elektronizacji zamówień publicznych - może stać się spokojniejsza i odpowiadająca
oczekiwaniom zarówno JST jak i Ustawodawcy.
Jeszcze raz dziękujemy z uzyskane odpowiedzi.
Zanonimizowano na podstawie art. 8 ustawy o petycjach

