Stosowanie instrumentów
elektronicznych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Ewolucja Prawa zamówień publicznych
w zakresie instrumentów elektronicznych
Najważniejsze zmiany
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Przekazywanie ogłoszeń faksem lub drogą elektroniczną odpowiednio
Prezesowi UZP lub Urzędowi Oficjalnych Publikacji WE.
Zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej zamawiającego.
Droga elektroniczna porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
Aukcja elektroniczna jako tryb udzielenia zamówienia.
Składanie ofert w postaci elektronicznej (podpis kwalifikowany).
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Zastąpienie trybu aukcji elektronicznej trybem licytacji elektronicznej.
Wprowadzenie procedury dynamicznego systemu zakupów i aukcji
elektronicznej (elektroniczna procedura uzupełniająca postępowanie).
Dopuszczenie możliwości udostępniania siwz na stronie internetowej.
Dopuszczenie możliwości przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych
Publikacji WE drogą elektroniczną za pomocą formularzy elektronicznych.
Umożliwienie składania elektronicznych kopii dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych.

Ewolucja Prawa zamówień publicznych
w zakresie instrumentów elektronicznych
Najważniejsze zmiany
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Wprowadzenie elektronicznej drogi zamieszczania ogłoszeń
w elektronicznym BZP za pomocą formularzy elektronicznych.
Uzupełnienie katalogu zadań Prezesa UZP o prowadzenie działań
związanych z informatyzacją systemu zamówień publicznych.

2 Zniesienie wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego
0 w odniesieniu do składania ofert w postępowaniu prowadzonym
0 w trybie licytacji elektronicznej.
8
2 Umożliwienie składania dokumentów elektronicznych
0 potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych, opatrzonych
0 przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym.
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Najczęściej stosowane instrumenty
elektroniczne





Licytacja elektroniczna
Aukcja elektroniczna
Postać elektroniczna oferty
Formularze elektroniczne do zamieszczania i publikacji ogłoszeń

Nowe podejście do zamówień publicznych.
Zamówienia publiczne a małe i średnie
przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój

Działania przewidziane do realizacji:
Stworzenie narzędzia do elektronicznej
kontroli spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

Budowa w oparciu o e-PUAP
otwartego systemu umożliwiającego
szybkie sprawdzenie spełniania przez
wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu.

Elektroniczna kontrola spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
Warunki i dokumenty
 Potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego uprawnień:
 koncesja, zezwolenie, licencja
 Potwierdzenie braku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości:
 odpis z właściwego rejestru (KRS)
 Potwierdzenie nie zalegania z uiszczeniem podatków
 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
 Potwierdzenie nie zalegania z uiszczeniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
 Potwierdzenie niekaralności
 informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Elektroniczna kontrola spełniania przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu
Działania w świetle aktów prawnych i dokumentów
 Tworzenie elektronicznych rejestrów
 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne
 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
 Wydzielenie funkcji rejestrowych z systemu sądownictwa
 Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe
 Dostęp on-line do publicznych rejestrów i systemów ewidencyjnych
 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne
 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013
oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa
informacyjnego do roku 2020
 Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010

e-PUAP jako platforma do weryfikacji spełniania
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Wymagane działania:
 realizacja projektu Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej,
 dostęp elektroniczny do Krajowego Rejestru
Karnego,
 dostęp elektroniczny do informacji podatkowych,
w zakresie opłacania podatków,
 dostęp elektroniczny do informacji
ubezpieczeniowych, w zakresie opłacania składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 stworzenie interfejsów pomiędzy e-PUAP
a poszczególnymi rejestrami.

Korzyści












Dodatkowe (elektroniczne) kanały komunikacji - ułatwienie i przyspieszenie
procedury wymiany informacji wewnątrz administracji publicznej oraz
pomiędzy administracją a klientem.
Możliwość weryfikacji wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego o mniejszej wartości.
Skrócenie czasu prowadzenia postępowania
Oszczędności ekonomiczne i środowiskowe - obniżenie kosztów
sporządzania ofert i obniżenie kosztów zakupu (aukcja i licytacja) oraz
ograniczenie biurokracji związanej ze składaniem papierowych
dokumentów.
Równy dostęp do informacji o postępowaniach.
Uznanie organizacji za dążącą do aktywnego funkcjonowania
w środowisku elektronicznym.
Ograniczenie liczby wystąpień do wykonawców w trybie art. 26 ust. 3 Pzp
w związku z niezłożeniem dokumentów na potwierdzenie spełniania
warunków podmiotowych.
Przybliżenie licytacji do faktycznie elektronicznego trybu udzielania
zamówień.

Dziękuję za uwagę.

Kinga Telecka
e-mail: Kinga.Telecka@vp.pl

