Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r.

MINISTERSTWO
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
DEPARTAMENT SPOŁECZEŃSTWA
INFORMACYJNEGO

Zastępca Dyrektora
Maciej Groń
DS I-WSK-0411-9/2

Pan
Michał Boni
Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów
ds. Cyfryzacji
Minister Administracji I Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,
w oparciu o zapisy zawarte w Stanowisku Rządu RP do Komunikatu Komisji Europejskiej
do

Parlamentu

Europejskiego,

Rady,

Europejskiego

Komitetu

i Komitetu Regionów: Europejska Agenda Cyfrowa (EAC)

—

Ekonomiczno-Społecznego

COM(2010) 245, na Ministerstwo

Administracji i Cyfryzacji zostały nałożone zadania związane z koordynacją procesu wdrażania
Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC). Elementem koordynacji działań w tym zakresie jest raport
podsumowujący działania mające związek z realizacją zapisów Agendy w Polsce, który kierowany
jest pod obrady Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz Komitetu ds. Europejskich.
W związku z powyższym, w załączeniu przekazuję dokument odnoszący się do uwag
zgłoszonych do sprawozdania z realizacji zadań Agendy w Polsce w okresie od I do IH kwartału
2012 r., z prośbą o poinformowanie zaangażowanych instytucji (za pośrednictwem Komitetu Rady
Ministrów ds. Cyfryzacji) o rozpatrzeniu ich stanowisk.
Uprzejmie nadmieniam, że dokument był opiniowany w trybie obiegowym przez Komitet
Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uznane za zasadne, dlatego też
na ich podstawie zostanie dokonana modyfikacja zapisów sprawozdania

Z wyrazami szacunku,
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Załącznik:
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Projektodawca stwierdza, iż w roku 2011 nie
zanotowano (...) postępu w zakresie wzrostu liczby
osób wykorzystujących usługi e-administracji
W odniesieniu do powyższego zasadnym jest
wskazanie, iż w 201 1 r. dzięki uruchomieniu
podpisu potwierdzonego projilem zaufanym eP UAP
nastąpił wzrost wykorzystania przez obywateli
usług e-administracji. Swiadczy o tym odnotowany
wzrost liczby dokumentów w postaci elektronicznej
przepływających poprzez elektroniczną platformę
usług administracji publicznej (ePUAP).

Nieprawidłowo została określona komórka
organizacyjna do kontaktów roboczych przy
wykonywaniu zadania nr 50

Tresc uwagi

..
.

—

Proponuje się zmianę „Wydział
Obsługi Administracyjno
Prawnej” na „Departament
Zarządzania Zasobami
Częstotliwości”.
Proponuję uzupełnienie
sprawozdania w zakresie
wskazanym w uwadze,

Propozycja zmian zapisu

.

Nazwa projektu dokumentu: Sprawozdanie z realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej w Polsce od! do III kwartału 2012 r.

Załącznik I Tabela uwag do Sprawozdania zgłoszona w trybie obiegowym prac Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Stanowisko Departamentu

1

Uznanie uwagi za zasadną
wykonanie modyfkacj i tej części
sprawozdania.
Treść sprawozdania po
uzupełnieniu w zakresie
wskazanym w uwadze:
„W tym miejscu należy wskazać,
że nie zanotowano co prawda
znaczącego postępu w zakresie
wzrostu ilości osób
wykorzystujących usługi
e-administracji, należy jednak
podkreślić, że problemy w tym
względzie odnotowano w
większości państw członkowskich
Unii Europejskiej. W odniesieniu
do powyższego zasadnym jest także
wskazanie, iż w Polsce w 201 I r.
dzięki uruchomieniu podpisu
potwierdzonego profilem zaufanym
ePUAP nastąpił wzrost
wykorzystania przez obywateli
usług e-administracji. Swiadczy o
tym odnotowany wzrost liczby
dokumentów
w postaci elektronicznej

Uznanie uwagi za zasadną

MAC

Społeczenstwa Informacyjnego

MRR

MRR

Wiceprezes
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Zamówień
Publicznych

3
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(str. 32
Sprawozdania)

—

Nr zadania G
Korzyści z TIK
dla
społeczeństwa
UE

Tabela
realizacji zadań
Europejskiej
Agendy
Cyfrowej w
Polsce

Należy podkreślić, iż w świetle ustawy Prawo
zamówień publicznych nie ma obowiązku
uwzględniania „całkowitych kosztów eksploatacji”,
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy Pzp w
brzmieniu: „kryteriami oceny ofert są cena albo
cena i inńe kryteria odnoszące się do przedmiotu
zamówienia, w szczególności jakość,
funkcjonalność, parametry techiiczne, zastosowanie
naj lepszych dostępnych technologii w zakresie
oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji,
serwis oraz termin wykonania zamówienia”,
zamawiający mają natomiast możliwość odwołania
się do kosztów eksploatacji na etapie określania
kryteriów oceny ofert. Wskazany bezpośrednio w

—

Należy dodać Załącznik 2. Kategorie interwencji z
zakresu społeczeństwa informacyjnego w NSRO
(stan_na_dzień_30_września_2012_r.).
Zapis Sprawozdania z realizacji zadań Europejskiej
Agendy Cyń-owej w Polsce w okresie od I do III
kwartału 2012 r. zawartym na str. 32 stanowi:
„Obecnie obowiązujące przepisy polskiego prawa
(w szczególności przepisu ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz ustawy o finansach
publicznych) dopuszczają nie tylko możliwość
określania w ramach procedur przetargowych
całkowitych kosztów eksploatacji, ale wręcz
zobowiązują zamawiających do ustalenia takich
kosztów.”

załącznik

—

W rubryce pn. Działania podjęte w II i III kwartale
2012 r. (nazwa działania podjęte czynności)
należy usunąć zapis „stan realizacji projektów z
kategorii 10 w ramach RPO na dzień 15 czerwca
2012 r. oraz na dzień 1 października 2012 r. (zadanie
ciągłe).”

Str.22
Nr zadania 49

—

„Obecnie obowiązujące przepisy
polskiego prawa
(w szczególności przepisu ustawy
Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o finansach
publicznych) dopuszczają
możliwość określania w ramach
procedur przetargowych
całkowitych kosztów
eksploatacji”.

na zapis o treści:

—

Zmiana brzmienia zapisu:
„Obecnie obowiązujące przepisy
polskiego prawa (w
szczególności przepisu ustawy
Prawo zamówień publicznych
oraz ustawy o finansach
publicznych) dopuszczają nie
tylko możliwość określania w
ramach procedur przetargowych
całkowitych kosztów
eksploatacji, ale wręcz
zobowiązują zamawiających do
ustalenia takich kosztów.”

Stan kontraktacji i wydatkowania
środków na dzień 30 września
2012 r. dla kategorii interwencji
10-15 z zakresu społeczeństwa
informacyjnego w NSRO
obrazuje załączona tabela (zob.
załącznik 2)_— zadanie_ciągłe.
Tabela w załączeniu

Uznanie uwagi za zasadną

Uznanie uwagi za zasadną

Uznanie uwagi za zasadną
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przepływających poprzez platformę
usług administracji publicznej
(ePUAP).”.

ustawie Pzp katalog kryteriów oceny ofert ma
charakter otwarty, co zapewnia zamawiającym
swobodę w przygotowaniu postępowań
przetargowych z uwzględnieniem również innych
kryteriów. Pragniemy podkreślić, iż ustawa Prawo
zamówień publicznych jest ustawą wyłącznie
proceduralną, określającą tryb postępowania przy
nabywaniu dostaw, usług czy też robót
budowlanych, nie zaś ustawą przesądzającąjakie
produkty powinny być nabywane przez podmioty
zamawiające. Innymi słowy, ustawa odnosi się
wyłącznie do kwestii „jak kupować”, a nie „co
kupować”.
Jak już podkreślono w dotychczasowej
korespondencji z Ministerstwem Gospodarki (pismo
znak: UZP/DG!15445 z dnia 19 sierpnia 2010 r.)
realizacja przedmiotowego zadania Europejskiej
Agendy Cyfowej nie wymaga zmian legislacyjnych
w zakresie zamówień publicznych.
Istotna natomiast wydaje się realizacja tzw. „działań
miękkich” w postacj i wydania zaleceń oraz
wytycznych dla jednostek publicznych, które
stanowić będą uzupełnienie obowiązujących
sektorowych przepisów prawnych. Chcielibyśmy
przy tym zwrócić uwage na przepisy art. 11 ust. 2
Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15
kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551), które
przewidują iż:
Minister właściwy do spraw gospodarki:
1) monitoruje stosowanie środków poprawy
efektywności energetycznej;
2) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Gospodarki:
a) informacje o instrumentach służących
finansowaniu środków poprawy efektywności
energetycznej oraz sposobie ich pozyskania,
b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania
kryterium efektywności energetycznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
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Departament
Spoleczeństwa
Informacyjnego

MAC

-

Str. 10
Nr zadania 10
Szybko i
spójnie
wdrożyć
główne
dyrektywy
wspierające
jednolity rynek
cyfrowy, w
tym dyrektywę
o usługach
MG podmiot
wiodący
-

Dodatkowo, w świetle zapisów Drugiego
Krajowego Planu Działań dotyczącego
efektyw”ności energetycznej dla Polski z lutego 2012
r., Ministerstwo Gospodarki zobowiązało się do
zamieszczenia na własnej stronie internetowej
przykładowych specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) oraz wzorów umów
dotyczących różnych kategorii usług
gwarantujących poprawę efektywności
energetycznej.
W opinii Urzędu Zamówień Publicznych, stosowne
opracowania będą stanowić przydatną informację
dla podmiotów publicznych wydatkujących środki
publiczne w ramach procedur przetargowych oraz
przyczynią się do realizacji ww. zadania
wskazanego w Europejskiej Agendzie Cyiiowej.
Autopoprawka uzupełnienie tabeli
Uzupełnienie informacji zawartej
w tabeli w zadaniu nr 10:
„Minister Gospodarki prowadzi
Pojedynczy Punkt Kontaktowy,
realizuje
również projekt [UEPA]
upraszczanie i elektronizacja
procedur
administracyjnych wdrażający
ideę jednego okienka”
Rozszerzenie (w ramach
oszczędności) projektu CEIDG o
zadanie Uruchomienie
Elektronicznego Punktu
Kontaktowego”.
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Sprawozdanie zostanie uzupełnione
o dodatkowe informacje.

______________

