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Szanowny Panie 

 

W odpowiedzi na petycję dotyczącą

Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia 

dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień p

uprzejmie informuje, iż po dokonanej analizie 

wprowadzenia w Urzędzie procedur związanych z pełną możliwością używania środków 

komunikacji elektronicznej w postępowa

elektronizacja wprowadzona jest w postępowaniach przetargowych

równej lub przekraczającej kwoty o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawi

których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej wydanego na podstawie ustawy

korzysta z rozwiązań ogólnodostępnych 

Publicznych. 

W postępowaniach o wartościach szacunkowych niższych niż wskazanych w ww. 

rozporządzeniu pełna elektronizacja zostanie wprowadzona stosownie do terminów 

ustawowych obowiązujących w tym zakresie 

obecną w tym zakresie planowane jest również używanie narzędzi udostępnionych przez 

Urząd Zamówień Publicznych.

Natomiast w zakresie zamówień 

znacznie przeważającej części, już w chwili obecnej w Urzędzie dopuszczone jest stosowanie 

środków komunikacji elektronicznej w pełnym zakresie. 

Podsumowując, na chwilę obecną nie widzi

procedur związanych z pełnym uży

postępowaniach o udzielenie

dłuższej perspektywie nie widzimy

przeprowadzanych postępowań
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W odpowiedzi na petycję dotyczącą próby 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 Ust

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986)-

uprzejmie informuje, iż po dokonanej analizie należy stwierdzić, iż 

procedur związanych z pełną możliwością używania środków 

komunikacji elektronicznej w postępowania przetargowych. Na chwilę obecną pełna 

wprowadzona jest w postępowaniach przetargowych o wartości szacunkowej 

równej lub przekraczającej kwoty o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r., w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 

których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

Europejskiej wydanego na podstawie ustawy art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. W tym zakresie Urząd 

korzysta z rozwiązań ogólnodostępnych tj. udostępnionych przez Urząd Zamówień 

W postępowaniach o wartościach szacunkowych niższych niż wskazanych w ww. 

pełna elektronizacja zostanie wprowadzona stosownie do terminów 

ustawowych obowiązujących w tym zakresie – obecnie do 1 stycznia 

obecną w tym zakresie planowane jest również używanie narzędzi udostępnionych przez 

Urząd Zamówień Publicznych. 

Natomiast w zakresie zamówień publicznych do których nie ma zastosowania Ustawa Pzp., w 

części, już w chwili obecnej w Urzędzie dopuszczone jest stosowanie 

środków komunikacji elektronicznej w pełnym zakresie.  

a chwilę obecną nie widzimy zagrożenia braku wprowadzenia w Urzędzie 

procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej

e zamówień publicznych w terminach ustawowych oraz w 

widzimy słabych stron wdrożenia ww. procedur do wszystkich 

postępowań przetargowych. 
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możliwości wdrożenia w 

Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w 

w formie o której mowa w art. 10a Ustawy z 

- dalej Ustawa Pzp., 

 istnieje możliwość 

procedur związanych z pełną możliwością używania środków 

nia przetargowych. Na chwilę obecną pełna 

o wartości szacunkowej 

równej lub przekraczającej kwoty o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od 

których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 

art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. W tym zakresie Urząd 

tj. udostępnionych przez Urząd Zamówień 

W postępowaniach o wartościach szacunkowych niższych niż wskazanych w ww. 

pełna elektronizacja zostanie wprowadzona stosownie do terminów 

 2020 r. Na chwilę 

obecną w tym zakresie planowane jest również używanie narzędzi udostępnionych przez 

do których nie ma zastosowania Ustawa Pzp., w 

części, już w chwili obecnej w Urzędzie dopuszczone jest stosowanie 

ku wprowadzenia w Urzędzie 

munikacji elektronicznej w 

w terminach ustawowych oraz w 

ch stron wdrożenia ww. procedur do wszystkich 

 

Z poważaniem 


