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Na podstawie 13 1 z dnia 11 lipca 201 0 petycjach 
z 2018r. 870 z w zwiqzku z petycjq wniesionq drogq 
w dniu 20 listopada (pismo skierowane drogq mailowq w 
ono petycjq) informuj~ zafatwienia petycji. 
II - Petycja Odr~bna: 
§2.1) Na mocy art w ramach przepis6w art. 2 pkt 1, 2 i 3 
z dnia 11 lipca 14 r. 0 petycjach (Oz.U.2014.1195 z dnia 
z art. 241 Kodeksu post~powania administracyjnego (wnioski 

publicznej), wnosimy petycj~ do Kierownika =-=-,--=::.....<::..;c...=..::::..:::r:. 

Oczywiscie wnioskodawca jest swiadomy przesuni~cia legis - do 2020 r. 
obowiqzywania j przedmiotowych przepis6w w zam6wien 

i unijne. 
analizujemy na biezqco mozliwose i konsekwencje dotyczqce 

komunikacji elektron w post~powaniach 

publicznych. Ze wzgl~du obligatoryjnego 
w/w przepis6w nie ia w 2019r. 
z pefnym uzywaniem 

w 0 udzielenie zam6wienia zdaniem do 
elektronizacji w post~powaniach nie Sq gotowi przedsi~biorcy . 

przypadku (mafa gmina i do przetarg6w 
lokalni mali przedsi~biorcy, kt6rzy wyobrazenia 

o elektronizacji w zakresie zam6wien publicznych ' ........ "'1 .... w tym zakresie oczywiscie 
ulega poprawie wprowadzenie pefnej chwili spowodowafo 
by pewnie odwrotny od zamierzonego. Na muszq bye gotowe 
urz~dy a i przedsi~biorcy 0 czym czasami 



§2 .2) Na bazie dokonanej analizy wnosimy 0 kr6tkie, kilkuzdaniowe podsumowanie 
w odpowiedzi na niniejszq petycjE;! - mocnych i stabych stron ewentualnego wdrozenia 
procedur petnego uzytkowania srodk6w komunikacji elektronicznej w postE;!powaniach 
o udzielenie zam6wienia. Oczywiscie w odniesieniu do obecnie panujqcego 
w Jednostce stanu faktycznego. 

AnalizE;! przeprowadzono wyzej. Mocne strony wprowadzenia elektronizacji 
zam6wien to naszym zdaniem wiE;!ksza transparentnose postE;!powan , bye moze 
wiE;!ksza ilose oferent6w, mozliwose uzyskania nizszej ceny. Stabe strony - to przede 
wszystkim brak przygotowania organizacyjnego i technicznego oferent6w do sktania 
ofert w formie elektronicznej . 

§2 .3) Aby zachowae petnq jawnosc i transparentnose dziatan - wnosimy 
o opublikowanie tresci petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrujqcego petycjE;! 
lub urzE;!du go obstugujqcego (Adresata) - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0 

petycjach (Oz.U.2014.1195 z dnia 2014.09 .05) - co jest jednoznaczne z wyrazeniem 
zgody na publikacjE;! wszystkich danych . Chcemy dziatae w petni jawnie 
i transparentnie. 

Petycja zostata opublikowana na stronie BIP w zaktadce Petycje. 

III - Wniosek OdrE;!bny - Wnosimy - w trybie art. 241 lub 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postE;!powania administracyjnego (Oz.U.2017.1257 t.j. z 2017.06.27) 
o przekazanie ponizej zawartego wniosku - per analogiam - zawierajqcego podobne 
tezy i pytania do podlegtych Jednostek Organizacyjnych, kt6re w zakresie 
powierzonych i wykonywanych kompetencji realizujq zadania zwiqzane z utrzymaniem 
czystosci i porzqdku w Gminie oraz z pomocq spotecznq - Sp6tki Komunalne/MZKlZK 

MOPS/GOP/OPS, etc 

InformujE;!, ze trese Panstwa petycji zostata przekazana mailowo w dniu 22 
listopada 2018r. do Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Somiance, kt6ry jest 
jedynq plac6wka pomocy spotecznej na terenie Gminy Somianka. Ponadto informujE;!, 
ze Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Somiance posiada sw6j adres mailowy 
gopssomianka@interia.pl i w przysztosci proszE;! przesytae Panstwa wnioski 
bezposrednio na ten adres. I nformujE;! , takze, ze na terenie gminy nie ma jednostek 
organizacyjnych zwiqzanych z utrzymaniem czystosci i porzqdku w minie. 
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