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O elektronizacji napisano już bardzo dużo. Niestety, głównie z punktu widzenia formalnego, okiem prawników. To istotna kwestia, ale nie
najważniejsza. Dlatego niniejsza publikacja wypełnia istotną lukę na rynku, w zakresie publikacji praktycznie objaśniających tematykę
elektronizacji zamówień publicznych. Polecam ją wszystkim praktykom, zarówno wykonawcom jak i zamawiającym. Pomoże im
poradzić sobie z tematem nie tylko od strony formalnej, ale i praktycznej. Tylko w ten sposób bowiem można osiągnąć oszczędności
wynikające z elektronizacji zamówień publicznych.
Witold Jarzyński
Redaktor naczelny pisma "Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce"

Nie ma publikacji bardziej wartościowych niż te tworzone przez praktyków dla praktyków. Takie publikacje nie mnożą niepotrzebnie
wątpliwości i nie ograniczają się jedynie do opisania dostrzeżonych problemów, ale starają się udzielić konkretnych odpowiedzi oraz
zaproponować realne rozwiązania. Poradnik OpenNexus nie daje oczywiście odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące elektronizacji
zamówień publicznych, ale wiele kwestii w przystępny sposób wyjaśnia. Jego największą zaletą jest niewątpliwie wytłumaczenie w
klarowany sposób szeregu zagadnień z zakresu informatyki, mających przecież zasadnicze znaczenie dla elektronizacji. Dlatego każdy
Zamawiający i Wykonawca, który dopiero zaczyna mierzyć się z elektronizacją, powinien rozpocząć nabywanie wiedzy od lektury
poradnika OpenNexus.
Dariusz Ziembiński
Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Elektronizacja zamówień publicznych to ogromne wyzwanie dla instytucji zamawiających i wykonawców, tym bardziej, że zasadniczo
proces ten, w polskim systemie zamówień publicznych nie został jeszcze właściwie usystematyzowany. Stąd była to dla mnie lektura
obowiązkowa.
Publikacja ma walor praktyczny, opisuje schematy praktycznego postępowania w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, czym
wyraźnie daje wsparcie stronom w tym procesie poprzez m. in. wskazówki systemowe, wytyczne, czy racjonalne wskazówki działania w
tym procesie. Przedstawia również bariery, a znając je, będziemy zdolnie je eliminować, co w systemie zamówień publicznych na
obecnym etapie jest kluczowym elementem, szczególnie w zamówieniach współfinansowanych z funduszy UE.
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Publikacja stanowi bardzo dobre źródło informacji praktycznej, w tym charakteryzuje się dokładną analizą zagadnienia elektronizacji, w
szczególności w zakresie miniPortalu UZP. Poradnik przedstawia rozważania nad treścią przyszłej ustawy w zakresie zamówień
publicznych oraz propozycję sprawdzonych rozwiązań i treści przy tworzeniu dokumentacji postępowań.
Jak dotąd nie ukazała się żadna publikacja która tak instruuje jak właściwie przejść proces elektronizacji, a jest to obecnie proces bardzo
newralgiczny w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.
W mojej ocenie jest to lektura obowiązkowa dla Stron postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Grzegorz Bebłowski
Kancelaria Doradztwa Zamówień Publicznych, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych

Poradnik „Obowiązkowa elektronizacja zamówień publicznych” autorstwa Grzegorza Klimarczyka to kolejna interesującą pozycja
książkowa Open Nexus. Publikacja ta, choć dotyczy skomplikowanej problematyki elektronizacji zamówień publicznych, to została
napisana w sposób przejrzysty, gdzie w poszczególnych blokach tematycznych opisano zarówno rozwiązania centralne jak i
rozwiązania komercyjne, a ponadto poruszono kwestie podpisu elektronicznego, czy eFaktury. Co więcej, autor na stronach Poradnika
porusza również materię zapisów SIWZ dotyczących elektronizacji zamówień publicznych, jak i udziela odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania związane z elektronizacją zamówień publicznych prezentując wielokrotnie śmiałe i interesujące rozwiązania. Z
pewnością poradnik Grzegorza Klimarczyka pozwoli praktykom na łagodne przejście z „epoki kamienia łupanego” do świata
elektronizacji.
Rafał Andrzej Domański
Adwokat, Domański & Brzozowska Adwokaci Spółka Partnerska
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